
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy 
ogłasza konkurs „Gimnastyka języka” 

na najlepszą prezentację autora/ilustratora podczas finału akcji
zorganizowanego w ramach 

XVI Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami „Z książką na walizkach”

1. Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy

2. Cele prezentacji:

• popularyzacja literatury dziecięco-młodzieżowej
• rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
• wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży twórczością pisarzy i ilustratorów 

polskich
• kształtowanie kultury literackiej młodych czytelników
• rozwijanie wrażliwości estetycznej młodych twórców
• wprowadzanie dzieci i młodzieży w świat teatru

3. Zasady konkursu:
• konkurs polega na zaprezentowaniu jednej z 10-u postaci autora/ilustratora wskazanego 

przez organizatorów w dowolnej, atrakcyjnej formie (np. inscenizacja, skecz, drama, 
pantomima). Są to pisarze i ilustratorzy od lat związani z dolnośląską akcją czytelniczą 
„Z książką na walizkach” i wydawnictwami Literatura oraz Akapit Press. Są to:
Anna Czerwińska-Rydel
Paweł Beręsewicz
Barbara Gawryluk
Emilia Kiereś
Ewa Karwan-Jastrzębska
Renata Piątkowska
Agnieszka Frączek
Katarzyna Ryrych
Agnieszka Tyszka
Joanna Zagner-Kołat

• prezentację autora przygotowują dzieci i młodzież z miasta Świdnicy i okolic

• ilość uczestników biorących udział w prezentacji wybranego autora nie może 
przekroczyć 6 osób (pozostałe osoby z grupy/klasy mogą dopingować swoją 
reprezentację na widowni)

• prezentacja musi dotyczyć twórczości wybranego autora, a jej czas trwania nie może 
przekroczyć 5 minut

4. Ilość grup mogących wziąć udział w konkursie jest ograniczona (10 grup). Liczy się 
kolejność zgłoszeń.

5. Placówki, które jako pierwsze zgłoszą chęć przygotowania prezentacji, będą miały 
możliwość wybrania autora. Każde późniejsze zgłoszenie będzie skutkowało mniejszą 
możliwością wyboru.



6. Udział grup w/w konkursie prosimy zgłaszać drogą e-mail'ową na karcie zgłoszenia 
(załącznik nr 2) na adres: stronawww@mbp.swidnica.pl  do 30 kwietnia 2019 r. 
Organizator wyśle informację zwrotną o zakwalifikowaniu i poprosi o wypełnienie zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestników (załącznik nr 1).

7. Miejsce i czas prezentacji:
Finał akcji „Z książką na walizkach – 2019”
Świdnicki Ośrodek Kultury – Sala Teatralna, Rynek 43, 58-100 Świdnica 
8 czerwca 2019 r., początek imprezy: 10.00

8. Prezentacje będą oceniane przez Jury złożone z prezentowanych autorów (pisarzy i 
ilustratorów literatury dziecięco-młodzieżowej)

9. Kryteria oceny:
Najważniejszym kryterium w ocenie będzie kreatywne podejście do zadania.

10. Nagrody i wyróżnienia:
Po zakończeniu wszystkich prezentacji, Jury oceni je i przyzna nagrodę główną w postaci 
wycieczki dla całej grupy/klasy reprezentowanej przez uczestników (do 30 osób).  Dla 
wszystkich uczestników organizatorzy przewidują upominki.

11. Decyzja Jury jest ostateczna.

12. Wszelkich informacji o konkursie udzielą pracownicy Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i 
Młodzieży, MPB Świdnica-tel. 74/640-09-42, e-mail: oddz@mbp.swidnica.pl
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Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy 
ogłasza konkurs „Gimnastyka języka” 

na najlepszą prezentację autora/ilustratora podczas finału akcji
zorganizowanego w ramach 

XVI Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami „Z książką na walizkach”

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z miasta Świdnicy i okolic.
Grupy mogą zaprezentować się poprzez dowolną formę prezentacji (np. inscenizacja, skecz, drama, 
pantomima)

WYTYCZNE DO PREZENTACJI AUTORA PODCZAS FINAŁU „Z KSIĄŻKĄ NA 
WALIZKACH – GIMNASTYKA JĘZYKA”

- prezentację autora przygotowują dzieci oraz młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych oraz 
gimnazjalnych,

- ilość uczniów biorących udział w prezentacji wybranego autora nie może przekroczyć 6 osób,

- prezentacja musi dotyczyć twórczości wybranego autora, a jej czas trwania nie może przekroczyć 
5 minut,

- forma prezentacji jest dowolna (np. inscenizacja, skecz, drama, pantomima) – punktowane będzie 
kreatywne podejście do zadania,

- spośród przedstawionych przez uczniów prezentacji, jury składające się ze wszystkich 
zaproszonych autorów wybierze i nagrodzi najciekawsze,

- najważniejszym kryterium w ocenie będzie kreatywne podejście do zadania.

WYKAZ AUTORÓW

1. Anna Czerwińska-Rydel
2. Paweł Beręsewicz
3. Barbara Gawryluk
4. Emilia Kiereś
5. Ewa Karwan-Jastrzębska
6. Renata Piątkowska
7. Agnieszka Frączek
8. Katarzyna Ryrych
9. Agnieszka Tyszka
10. Joanna Zagner-Kołat

Placówki, które jako pierwsze zgłoszą chęć przygotowania prezentacji, będą miały możliwość 
wybrania  autora. Każde późniejsze  zgłoszenie będzie skutkowało mniejszą możliwością wyboru.



Załącznik nr 2

KARTA  ZGŁOSZENIA

Nazwa grupy...........................................................................................................................................

Liczba wykonawców..............................................................................................................................

Wiek dzieci.............................................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna grupy.............................................................................................................

Telefon opiekuna grupy..........................................................................................................................

Nazwa, adres i telefon placówki, zgłaszającej grupę na przegląd

Spektakl zgłoszony na przegląd:

tytuł.........................................................................................................................................................

prezentowany autor.................................................................................................................................

czas trwania przedstawienia...................................................................................................................



Załącznik nr 1

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna  w 
Świdnicy  ul. Franciszkańska 18, 58 -100 Świdnica tel: 74/640-09-46, mail: 
mbp@mbp.swidnica.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 609010402 lub 
adresem email:  krzysztof.olejniczak@comars.pl

3. Dane osobowe Pana/i/ są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenie j/w o ochronie danych.

4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony  Danych.

6. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne.
7. Pana/Pani dane osobowe w zakresie obejmującym imię i nazwisko, wizerunek będą 

przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w wydarzeniu.
8. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie  danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, 

wizerunek, wiek, skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach.
9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczenie Uczestnika: …..........................................................................
    imię i nazwisko Uczestnika

*Tak      Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko w celu uczestnictwa w 
wydarzeniu „Z książką na walizkach”.

…......................................................................
Podpis Uczestnika/ w przypadku osoby w wieku poniżej 13 lat
podpis rodzica/opiekuna prawnego

*Tak        Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym wizerunek wyłącznie w celu  
promocji wydarzenia „Z książką na walizkach” na stronach internetowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, 
Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Wydawnictwach: Literatura, Akapit Press.

…......................................................................
Podpis Uczestnika/ w przypadku osoby w wieku poniżej 13 lat
podpis rodzica/opiekuna prawnego

*Właściwe podkreślić
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