
Każdy z nas ma ulubioną książkę lub wiersz, które zna niemal na pamięć. A gdyby tak nagrać 

je w formie audiobooka? 

   

REGULAMIN KONKURSU  

„Mój pierwszy audiobook” 

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Cypriana 

Norwida w Wyszkowie. Organizator zastrzega sobie prawa do: 

a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu, o czym zobowiązuje się 

poinformować uczestników, 

b) odstąpienia od organizowania konkursu, 

c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 

2. Cele konkursu: 

 Promocja czytelnictwa. 

 Doskonalenie wymowy, intonacji oraz interpretacji tekstu. 

 Pobudzanie wyobraźni i kreatywności adresatów konkursu. 

 Nabywanie umiejętności posługiwania się nowoczesną technologią. 

 

3. Warunki udziału w konkursie: 

 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych, 

młodzież szkół średnich oraz dorośli. 

 Konkurs polega na nagraniu w domowym zaciszu fragmentu wiersza, dramatu 

bądź prozy (np. ulubionej powieści, opowiadania, baśni etc.; rzecz jasna 

w języku polskim). 

 Audiobook można nagrać w duecie (np. dziecko i dorosły, dziecko + dziecko 

czy dorosły + dorosły). 

 Uwaga! Nagrywając tekst, zaczynamy od podania imienia i nazwiska jego 

autora oraz tytułu (zaznaczamy także, że jest to fragment utworu). 

 Maksymalny czas nagrania to 3 minuty. Preferujemy nagrania w formacie 

mp3. Nagrywamy tylko głos (nie obraz). 

 Nagrania należy przesyłać w formie pliku do 10 lutego 2023 r. na adres 

mailowy: konkurs@biblioteka.org.pl (w tytule wiadomości wpisz „Mój 

pierwszy audiobook”) lub przynieść na płycie CD do siedziby Biblioteki do 

Czytelni Naukowej. 

Do audiobooka powinien zostać dołączony wypełniony Formularz udziału w konkursie – 

Załącznik nr 1 (imię, nazwisko, miejscowość, wiek, telefon kontaktowy, a w przypadku 

osób niepełnoletnich numer telefonu kontaktowego opiekuna prawnego) 

wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 



 W przypadku niepełnoletnich uczestników trzeba również dołączyć podpisaną 

przez rodzica/opiekuna zgodę na udział w konkursie (treść – Załącznik nr 2) 

dane dotyczące prezentowanego tekstu (tytuł, imię i nazwisko autora) .  

 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz polityki 

RODO. 

4.   NA CO MUSISZ ZWRÓCIĆ UWAGĘ PODCZAS NAGRYWANIA: 

      - poprawność wymowy, 

      - dykcję, 

      - tempo czytania, 

      - interpretację utworu, 

      - ciekawy i indywidualny charakter nagrania, 

      - czytaj głośno i wyraźnie (musisz być dobrze słyszalny na nagraniu). 

 

5. Kryteria oceny: 

 Poprawność wymowy. 

 Tempo czytania. 

 Ciekawy, indywidualny charakter nagrania. 

 Dobór tekstu. 

 Ogólny wyraz artystyczny. 

6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplom. Każdy uczestnik konkursu 

otrzyma pamiątkowy dyplom za udział. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 

po ocenie prac przez jury, do dnia 17 lutego 2023 r. 

 

 

Wszelkie pytania i uwagi związane z konkursem można kierować do p. Ewy Roguszewskiej 

i p. Anny Orlińskiej na adres internetowy: naukowa@biblioteka.org.pl 

lub pod nr tel. (29) 742-32-61 w. 44 (Czytelnia Naukowa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka 

Publiczna im. C. Norwida w Wyszkowie, 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu 

niezbędnym do realizacji założeń wynikających z Regulaminu Konkursu 

i nie będą udostępniane innym odbiorcom,  

3. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania, 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w zakresie 

związanym z uczestnictwem w Konkursie prowadzonym przez Miejsko-

Gminną Bibliotekę Publiczną w Wyszkowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU 

Formularz udziału w Konkursie 

 

Imię: ……………………………………………………………… 

Nazwisko: ……………………………………………………… 

Wiek: …………………………………………………………….. 

Szkoła i klasa: ………………………………………………… 

Miejscowość: …………………………………………………. 

Telefon: ………………………………………………………….. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Konkursu 

(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych)).      

 

………………………………………..              …………………………………………………… 

 

(miejscowość i data)    (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU  

 

 

 

 

Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej 

 

Ja, niżej podpisana/y…………………………………………………(imię i nazwisko) niniejszym 

wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun/przedstawiciel ustawowy 

nieletniego…………………………………………………………(imię i nazwisko) na jego/jej udział w 

Konkursie „Mój pierwszy audiobook” na zasadach określonych 

w Regulaminie konkursu. 

 

……………………………………………. 

(czytelny podpis) 

 


