
Regulamin konkursu czytelniczego „Czytam sobie – czytam Tobie” 

Organizator Konkursu: Lipskie Centrum Kultury. 

Celem konkursu jest promocja książki i czytelnictwa oraz propagowanie umiejętności 

pięknego i poprawnego czytania.  

Tematem konkursu jest przesłanie  nagrania audio wideo z  przeczytanym 

fragmentem  ulubionej książki lub wiersza. Maksymalny czas nagrania to 3 min. 

Jak wziąć udział w Konkursie: 

1. Konkurs przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 19 lat z terenu powiatu lipskiego. 

2. Filmiki z czytanym fragmentem prezentacji należy przesłać na adres e-mail: 

konkurs@lcklipsko.pl, wpisując w temacie wiadomości „Czytam sobie – czytam Tobie ”. 

3. Do filmiku nagrania należy dołączyć zdjęcie Karty uczestnika. 

W przypadku problemów z przesłaniem dużych plików tradycyjną pocztą elektroniczną, 

proponujemy skorzystanie z darmowego programu wetransfer lub podobnych. Karta 

uczestnika musi być podpisana i zeskanowana (może być zdjęcie Karty zgłoszeniowej - 

dobrej jakości - z widocznym podpisem). 

Zgłoszenia bez podpisu nie będą przyjmowane. 

4. Filmiki nagrań będą przyjmowane do dnia 20 października do godziny 23:59. 

Zgłoszenia przesłane później nie wezmą udziału w Konkursie. 

Regulamin i Karta uczestnika do pobrania na stronie www.lcklipsko.pl i na 

Facebooku – Lipskie Centrum Kultury – kultura w Lipsku 

 

ZASADY GŁOSOWANIA ONLINE 

 

Wszystkie filmiki z prezentacjami Uczestników Konkursu zostaną udostępnione na 

kanale YouTube - Lipskiego Centrum Kultury. Ich premiera nastąpi w sobotę 24 

października o godzinie 20:00. 

Jednocześnie na Fanpage Facebook powstanie wydarzenie, w którym w zakładce 

„dyskusja” udostępnimy linki do nagrań wszystkich Uczestników. Każdy Uczestnik 

będzie posiadał swoją przestrzeń wirtualną w odrębnym komentarzu do oddawania 

głosów. Decyduje liczba zdobytych lajków i serduszek pod przypiętym linkiem. 

Serduszka i lajki graficzne w komentarzach do filmów nie będą brane pod uwagę. Za 

oddane głosy uznajemy tylko te w wyrażeniu emocji pod filmikiem z nagraniem. W 

mailto:konkurs@lcklipsko.pl
http://www.lcklipsko.pl/


głosowaniu online nagrodzone zostaną trzy pierwsze filmiki nagrań, z największą liczbą 

pozytywnych reakcji internautów (like i serduszko). 

Głosowanie online zakończy się w środę 27 października o godzinie 20:00.  

Głosy oddane później nie będą brane pod uwagę. 

Dodatkowo, jury powołane przez Lipskie Centrum Kultury spośród wszystkich 

zgłoszonych filmików nagrań wyłoni zwycięzcę  Konkursu oraz przyzna 3 wyróżnienia. 

Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone się na Fanpage LCK w niedzielę 31 

października o godz. 20.00 

Podczas oceny komisja będzie brała pod uwagę poprawność warsztatową oraz 

emocjonalną stronę przekazu. 

Nagrody: 

Uczestnicy nagrodzonych filmików nagrań oraz wyróżnieni otrzymają pamiątkowe 

dyplomy oraz nagrody książkowe, które będą do odbioru w Lipskim Centrum Kultury. 

/biblioteka/ 

Postanowienia końcowe: 

• Filmiki nagrań zgłoszonych do Konkursu pozostają własnością Organizatora. 

• Prawa autorskie do dostarczonych filmików - nagrań przechodzą na Organizatora 

• Sporne sprawy rozstrzyga Organizator. 

 

Ochrona danych osobowych: 
 
Dane osobowe pozyskane na potrzeby konkursu będą wykorzystane zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U z 2018r., poz.1000) oraz 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO) 
 
 
 

Zapraszamy do udziału!!! 
 

 
 
Zrealizowano w ramach projektu "BibliotekaCzeka", Program "PARTNERSTWO DLA 
KSIĄŻKI" 2021. 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

 
 
 


