
 

Regulamin konkursu na audiobook 

„Czytam sobie - czytam tobie” 

 

 

ORGANIZATOR KONKURSU: 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobroszycach  

CELE  KONKURSU: 

 podkreślenie uniwersalnych wartości, jakie niesie książka, 

 popularyzacja czytelnictwa, 

 promocja literatury dziecięcej, 

 rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci, 

 rozwijanie kreatywności i pobudzanie wyobraźni, 

 nabywanie umiejętności posługiwania się nowoczesną technologią. 

 

WARUNKI KONKURSU:  

 

 konkurs polega na nagraniu audiobooka – dowolnie wybranej książki z serii „Czytam 

sobie”, 

 tytuły książek polecanych do nagrania audiobooka dostępne w załączniku nr 1, 

 książki dostępne będą do wypożyczenia w GBP w Dobroszycach, 

 każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jednego audiobooka, 

 nagranie powinno być indywidualne. Grupowe nagranie nie zostanie dopuszczone do 

udziału w konkursie. 

 Dozwolone jest korzystanie z różnych efektów dźwiękowych urozmaicających 

nagranie, 

 audiobook powinien być nagrany na płycie CD w formacie Mp3, 

 płyta powinna zostać opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz autorem i 

tytułem książki na podstawie której został nagrany audiobook, 

 konkurs skierowany jest do mieszkańców  Gminy Dobroszyce. 

 

UCZESTNICY KONKURSU: 

 

 kategoria I – 6-9 lat, 

 kategoria II – 10-12 lat, 

 kategoria III – klasy 13-14 lat. 

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC:  

 Nośnik elektroniczny z nagraniem wykonany zgodnie z regulaminem należy 

dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobroszycach do dnia 22.03.2019 r.  

 Wraz z nagraniem należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny w 

załączniku nr 2 oraz klauzule RODO – załącznik nr 3 

OCENA PRAC:  

 Jury dokona oceny prac, przyznając tym samym nagrody i wyróżnienia dla 

poszczególnych kategorii wiekowych uczestników, 

 O ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród uczestnicy zostaną poinformowani 

telefonicznie w terminie nie późniejszym niż 8.04.2019r., 



 Jury przy ocenie będzie się kierowało następującymi kryteriami: poprawność 

wymowy, tempo czytania, modulacja głosu, indywidualny charakter nagrania, wyraz 

artystyczny, ogólne wrażenie. 

 UWAGI: 

W drodze konkursu wyłonimy laureatów konkursu, których nagrania zostaną udostępnione do 

odsłuchania w GBP w Dobroszycach. 

DANE KONTAKTOWE: 

Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko ul. Parkowa 14, 56-410 Dobroszyce.                                

Tel. 71 314 12 89 e-mail:biuro@gckdobroszyce.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

Tytuły książek polecanych do nagrania audiobooka 

Lp. Autor  Tytuł  
1. Ołdakowski, Jan Mój pan woła na mnie Pies: o psie Marszałka Piłsudskiego 
2. Papuzińska, Joanna Złota Panna : legenda o Złotej Kaczce 
3. Witek, Rafał Lewy, gola!  
4. Bednarek, Justyna Pora na pomidora (w zupie) 
5. Bednarek, Justyna Cuda z mleka: Pankracy i Tatarak na tropie bakterii 
6. Nowak, Ewa Droga do Nobla : historia Marii Skłodowskiej-Curie 
7. Nowak, Ewa Edison : o wielkim wynalazcy  
8. Witek, Rafał Dobry pies  
9. Dmitroca, Zbigniew Jonka, Jonek i Kleks 
10. Jagiełło, Joanna Babula Babalunga 
11. Baran, Marcin Piasek i bruk: o Romanie Dmowskim 
12. Bednarek, Justyna Wielki bal Smerfetki 
13. Bednarek, Justyna Witajcie w Ponyville  
14. Bednarek, Justyna Muffiny Eufrozyny 
15. Bednarek, Justyna Serce 
16. Fiedorczuk, Natalia Koronkowa parasolka z Gdyni : opowieść o mieście  
17. Górski, Jarosław Strzała dla komendanta : historia sprzed 100 lat 
18. Kuźniak, Angelika O Zofii, co zbierała kolory : o Zofii Stryjeńskiej  
19. Łazarewicz, Cezary Aniela i inni : o Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy  
20. Łoskot-Cichocka, Dorota Nelka i piesek Fafik 
21. Nowak, Ewa Jezioro łabędzie czyli Jak powstał najsłynniejszy balet świata  
22. Czerwińska-Rydel, Anna Baba Jaga na deskorolce 
23. Frączek, Agnieszka Franek i miotła motorowa 
24. Tyszka, Agnieszka ŚwiĄty Mikołaj 
25. Witek, Rafał Mur : o historii powojennego Berlina  
26. Witek, Rafał Psotnice podwórkowe 
27. Baran, Marcin Kłopoty z mlekiem dla kota  
28. Jagiełło, Joanna Oko w oko z diplodokiem  
29. Orbitowski, Łukasz Nim przyjdą słonie 
30. Strękowska-Zaremba, 

Małgorzata 

Bigos z Mamutka : horrorek 

 
31. Kasdepke, Grzegorz Kasztan, tapczan, tralala 
32. Nowak, Ewa Szarka 
33. Witek, Rafał Maja na tropie jaja  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dzb.pl/F?func=full-set-set&set_number=016705&set_entry=000012&format=999
https://dzb.pl/F?func=full-set-set&set_number=016705&set_entry=000013&format=999
https://dzb.pl/F?func=full-set-set&set_number=016705&set_entry=000014&format=999
https://dzb.pl/F?func=full-set-set&set_number=016705&set_entry=000016&format=999
https://dzb.pl/F?func=full-set-set&set_number=016705&set_entry=000017&format=999
https://dzb.pl/F?func=full-set-set&set_number=016705&set_entry=000018&format=999
https://dzb.pl/F?func=full-set-set&set_number=016705&set_entry=000019&format=999
https://dzb.pl/F?func=full-set-set&set_number=016705&set_entry=000020&format=999
https://dzb.pl/F?func=full-set-set&set_number=016705&set_entry=000002&format=999
https://dzb.pl/F?func=full-set-set&set_number=016705&set_entry=000003&format=999
https://dzb.pl/F?func=full-set-set&set_number=016705&set_entry=000004&format=999
https://dzb.pl/F?func=full-set-set&set_number=016705&set_entry=000006&format=999
https://dzb.pl/F?func=full-set-set&set_number=016705&set_entry=000007&format=999
https://dzb.pl/F?func=full-set-set&set_number=016705&set_entry=000008&format=999
https://dzb.pl/F?func=full-set-set&set_number=016705&set_entry=000009&format=999
https://dzb.pl/F?func=full-set-set&set_number=016705&set_entry=000010&format=999
https://dzb.pl/F?func=full-set-set&set_number=017659&set_entry=000021&format=999
https://dzb.pl/F?func=full-set-set&set_number=017659&set_entry=000024&format=999
https://dzb.pl/F?func=full-set-set&set_number=017659&set_entry=000026&format=999
https://dzb.pl/F?func=full-set-set&set_number=017659&set_entry=000028&format=999
https://dzb.pl/F?func=full-set-set&set_number=017659&set_entry=000031&format=999
https://dzb.pl/F?func=full-set-set&set_number=017659&set_entry=000032&format=999
https://dzb.pl/F?func=full-set-set&set_number=017659&set_entry=000033&format=999
https://dzb.pl/F?func=full-set-set&set_number=017659&set_entry=000034&format=999


ZAŁĄCZNIK NR 2 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU NA AUDIOBOOK  

„Czytam sobie - czytam tobie” 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika 

 

 

Wiek 

 

 

Telefon 

 

 

Autor i tytuł książki na podstawie 

której postało nagranie 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna 

 

 
 

 

 

 

 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dobroszycach moich 

danych osobowych w celach związanych z organizacja Konkursu na audiobook „Czytam 

sobie – czytam tobie” oraz akceptuje wszystkie punkty regulaminu do konkursu. 

Data:………………………. 

Podpis:………………………………                                                                                       

Podpis rodzica /opiekuna:………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 3  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury                         

im. Anny Sojko w Dobroszycach, ul. Parkowa 14, 56-410 Dobroszyce 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

abi@adametronics.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań 

Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. 

c ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz           

na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r; Ustawa o samorządzie gminnym 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione                       

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,               

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne 


