PATRONATY HONOROWE

WIELKI MARATON CZYTELNICZY 2020/2021
Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych i średnich
ze specjalnym udziałem szkół polskich w Wielkiej Brytanii.

REGULAMIN
1. Uwagi ogólne:
Wielki Maraton Czytelniczy został zainicjowany we wrześniu 2009 roku przez nauczycielki języka
polskiego gdańskich szkół: Agatę Markiewicz-Babło (dyrektor SP nr 82 w Gdańsku), Małgorzatę
Niechwiedowicz (SP nr 27 w Gdańsku), Ewę Niechwiedowicz (I SSP STO w Gdańsku)
oraz bibliotekarza Zbigniewa Walczaka (kierownik Filii Gdańskiej WiMBP w Gdańsku) i był
adresowany

do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pod hasłem „Czytanie rozwija, czytanie

wzbogaca". Od 2011 roku mogli oni kontynuować udział w WMC dla Gimnazjalistów „W lustrze
książki", który obecnie skierowany jest do uczniów klas VII-VIII SP. W 2012 r. do Wielkiego Maratonu
Czytelniczego pod nazwą „Spotkacie nowych przyjaciół" zaproszono klasy II-III szkoły podstawowej,
a w 2015 roku do Wielkiego Maratonu Czytelniczego (pod hasłem: „Na literackim szlaku") dołączyli
uczniowie szkół średnich

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie nadal mogą brać udział

w Maratonie w czterech grupach wiekowych.
2. Cele konkursu:
• Popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (beletrystyka, biografia, literatura
popularno-naukowa) i młodzieży (beletrystyka, reportaż, biografia, esej, literatura faktu).
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• Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
• Budowanie świadomości humanistycznej i rozwijanie umiejętności językowego ujmowania
refleksji na temat tekstów wskazanych do lektury.
3. Miejsce przeprowadzania:
• Szkoły zgłoszone do konkursu (pisanie testów).
• Filia Gdańska WiMBP przy ul. Mariackiej (spotkania z pisarzami).
• Gala wręczenia nagród – miejsce wyznaczone przez Organizatorów.
4. Przebieg konkursu:
Na początku każdego miesiąca (od września do marca) nauczyciel informuje uczniów biorących
udział w Maratonie, jaką książkę należy przeczytać. Tytuł lektury zostanie podany też na stronach
internetowych Organizatorów. W terminie wskazanym przez Organizatorów Szkolni Koordynatorzy
Maratonu otrzymują drogą elektroniczną test sprawdzający znajomość treści i rozumienie
problematyki lektury oraz informację o kolejnej lekturze.
Napisane przez uczniów testy sprawdzają szkolni koordynatorzy wg klucza przygotowanego
przez Organizatorów.
Uwaga 1. Za dziewiętnaście zadań wykonanych poprawnie uczestnik otrzymuje jeden punkt.
Nie przyznaje się połowy punktu. Dwudzieste zadanie jest punktowane 0-2. Za jego wykonanie
uczestnik może otrzymać dwa lub zero punktów. Za test można otrzymać maksymalnie 21 pkt.
Do zdobycia jest 147 punktów.
UWAGA 2. W konkursie „Na literackim szlaku” jest tylko 6 lektur, w związku z tym ostatni test
konkursowy przysłany będzie do 1 marca, wyniki należy odesłać do 8 marca.
Do zdobycia jest 126 punktów. Protokoły należy przysłać do 30 marca 2021 r.
Po każdym teście szkolni opiekunowie konkursu informują Organizatorów o liczbie uczniów biorących udział
w WMC i ich wynikach, przesyłając drogą elektroniczną wypełniony protokół konkursowy w postaci prawidłowo
opisanej nazwą szkoły i wypełnionej alfabetycznie Tabeli Excel. Wzór zostanie przesłany do szkół pocztą
elektroniczną.

UWAGA! Tabele nieopisane lub protokoły w innym zapisie (doc, docx, odt czy inne) nie będą
przyjmowane!
5. Terminarz:
• Pod koniec sierpnia 2020 r. szkoły otrzymają pełne informacje na temat konkursu (wzór
zgłoszenia szkoły do konkursu, regulamin zawierający alfabetyczny spis wszystkich lektur
konkursowych oraz tytuł pierwszej pozycji konkursowej).
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• Do 20 września 2020 r. szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie, przesyłając wypełniony
Formularz Zgłoszenia na wskazany dla poszczególnych edycji adres e-mail Koordynatorów
Ogólnopolskich:


spotkacienowychprzyjaciol@gmail.com (dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej)



konkursczytelniczy@wp.pl (dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej)



maratonczytelniczy@gmail.com (dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej)



naliterackimszlaku@wbpg.org.pl (dla uczniów szkół średnich)

UWAGA! Testy konkursowe będą wysyłane WYŁĄCZNIE na adresy widniejące w Bazie
Adresów Maratonu, stworzonej z adresów pobranych z Formularzy Zgłoszenia!
• Testy, Klucze odpowiedzi oraz informacje o następnej lekturze będą rozsyłane na adresy
z formularzy zgłoszenia, a wyniki (Tabele Excel) należy odesłać w podanych niżej TERMINACH:
Data rozesłania testu

Ostateczny termin przysłania protokołu

Test 1. – do 2 X 2020

9 X 2020

Test 2. – do 3 XI 2020

10 XI 2020

Test 3. - do 1 XII 2020

8 XII 2020

Test 4. – do 4 I 2021

11 I 2021

Test 5. – do 2 II 2021

8 II 2021

Test 6. – do 2 III 2021

8 III 2021

Test 7. – do 6 IV 2021

16 IV 2021
(Wyniki zsumowane po wszystkich etapach
uwzględniające noty z testu 7).

UWAGA 1. Do 16 kwietnia 2021 r. nauczyciele koordynujący Maraton w swojej szkole prześlą drogą
pocztową wypełnione Zbiorcze Protokoły Konkursowe, czyli WYDRUKOWANE Tabele Excel, gdzie
nazwiska uczniów będą ustawione według liczby zdobytych punktów!.
Tabele powinny być opatrzone pieczątką szkoły i podpisane przez dyrektora szkoły oraz szkolnych
opiekunów konkursu.
UWAGA 2. Zgodnie punktem 4. Regulaminu, w WMC „Na literackim szlaku” jest tylko 6 lektur,
Protokół, czyli wydrukowaną Tabelę należy odesłać na adres naliterackimszlaku@wbpg.org.pl drogą
elektroniczną (skan) do 20 III 2021 r.
• Do 30 kwietnia komisja konkursowa ogłosi nazwiska finalistów, laureatów i wyróżnionych

oraz poda termin i miejsce uroczystej gali finałowej Wielkiego Maratonu Czytelniczego 2020/2021.
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6. Za rzetelne przeprowadzenie konkursu w szkołach odpowiadają nauczyciele.
Jeśli uczeń wyrazi chęć wzięcia udziału w Maratonie w późniejszym terminie lub zrezygnuje z udziału
już w czasie trwania konkursu – jego imię i nazwisko należy umieścić w protokole, podając uzyskaną
liczbę punktów.
7. Lektury konkursowe:
Lista lektur jest integralną częścią niniejszego Regulaminu. Przystąpienie Ucznia do Maratonu
oznacza zgodę na zaproponowane przez Organizatorów pozycje.
W związku z sugestiami szkolnych opiekunów konkursu i rodziców komisja zastrzega sobie prawo
do wglądu w arkusze konkursowe w celu sprawdzenia zgodności przyznanych punktów z kluczem
odpowiedzi oraz weryfikacji prac i protokołów, a także prawo do obserwowania procedur
przeprowadzania konkursu przyjętych w poszczególnych placówkach.
Uwaga! Organizatorzy Wielkiego Maratonu Czytelniczego nie zapewniają uczestnikom lektur.
Zdobycie wskazanej książki należy do Maratończyków!
9. Komisja konkursowa Wielkiego Maratonu Czytelniczego 2019/2020:
• Małgorzata Niechwiedowicz - nauczycielka j. polskiego (SP nr 27 w Gdańsku), autorka testów
konkursowych, współautorka formuły konkursu i współorganizatorka przedsięwzięcia oraz imprez
towarzyszących.
• Agata Markiewicz-Babło - dyrektor SP nr 82 w Gdańsku, nauczycielka języka polskiego i historii
autorka testów konkursowych, współorganizatorka przedsięwzięcia i imprez towarzyszących
oraz współautorka formuły konkursu.
• Ewa Niechwiedowicz - nauczycielka j. polskiego (I Społeczna Szkoła Podstawowa STO
w Gdańsku), autorka testów konkursowych, współautorka formuły konkursu oraz współorganizatorka
przedsięwzięcia i imprez towarzyszących.
• Zbigniew Walczak - kierownik Filii Gdańskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im.

Josepha

Conrada

Korzeniowskiego

w

Gdańsku,

organizator

spotkań

z

autorami,

współorganizator konkursu i imprez towarzyszących.
10. Wszelkie pytania prosimy kierować do Ogólnopolskich Koordynatorów Konkursu:
„Spotkacie nowych przyjaciół" – Małgorzata Niechwiedowicz, Szkoła Podstawowa nr 27 im.
Dzieci Zjednoczonej Europy ul. Srebrniki 10, 80-282 Gdańsk, tel. 503 727 597; e-mail:
spotkacienowychprzyjaciol@gmail.com
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„Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca" - Agata Markiewicz-Babło, Szkoła Podstawowa nr 82 im.
Jana Czochralskiego ul. Radarowa 26, 80-298 Gdańsk, tel. 58 349 56 69; e-mail:
konkursczytelniczy@wp.pl
„W lustrze książki" – Ewa Niechwiedowicz - I Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego
Towarzystwa Oświatowego, ul. Polanki 11, 80-308 Gdańsk; tel. 58 552 43 61; e-mail:
maratonczytelniczy@gmail.com
„Na literackim szlaku" – Zbigniew Walczak - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.
Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Filia Gdańska, ul. Mariacka 42, 80-833 Gdańsk tel.
58 301 03 62; e-mail: naliterackimszlaku@wbpg.org.pl

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz
w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ
Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, wpisana do rejestru instytucji kultury województwa pomorskiego pod nr
6/99.
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo
kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@wbpg.org.pl.
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgłoszenie do Konkursu i udział w nim.
Uczestnik podaje swoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i szkoły, do której uczęszcza,
a opiekun imię, nazwisko, szkołę i dane kontaktowe. Przetwarzanie wskazanych powyżej danych
osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia jego wyników
oraz przekazania zwycięzcom nagród w Konkursie.
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na p5odstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, czyli Państwa zgody,
wyrażonej przez świadome przekazanie nam tych danych. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia Państwa zgody lub przez rok
po zakończeniu Konkursu w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy
przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. usługi prawne, usługi
informatyczne).
Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania dostępu do nich, uzyskania
ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się
ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją
wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.
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Zgłoszenie się do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych
osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia jego wyników oraz
przekazania zwycięzcom nagród w Konkursie.

ALFABETYCZNA LISTA LEKTUR WMC 2020/21
Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas II – III szkół podstawowych)
1. Bednarek Justyna, Babcocha
2. Czerwińska-Rydel Anna, Słońcem na papierze. Wesoła opowieść o Kornelu Makuszyńskim
UWAGA!

Książka wyszła też pod tytułem: Słońcem na papierze. Niezwykłe losy Kornela

Makuszyńskiego
3. Kołyszko Wojciech, Smutek i zaklęte miasto
4. Pałasz Marcin, Wszystko zaczyna się od marzeń
5. Ryrych Katarzyna, Wilczek
6. Vestly Ann-Cath, 8+2 i sztormowy wiatr
7. Zubrzycka Elżbieta, Filip, lis i magia słów

Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca (uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych):
1. Bąkiewicz G., Szymeczko K., Wakuła P., Piastowskie orły. 10 opowiadań z czasów Piastów
2. Beręsewicz Paweł, Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek
3. Hunter Erin, Wojownicy. Ucieczka w dzicz
4. Kielecka Krystyna, Gieśki
5. Ryrych Katarzyna, Mała wojna
6. Milewska Marta, Po co nam ta szkoła
7. Szczygielski Marcin, Bez piątej klepki

W lustrze książki ( uczniowie klas VII- VIII szkół podstawowych):
1. Hitchcock Fleur, Morderstwo w środku zimy
2. Kapuściński Ryszard, Znika czas [w tegoż:] Podróże z Herodotem
3. Kossak–Szczucka Zofia, Król Trędowaty
4. Szymeczko Kazimierz, Pościg za czarną hondą
5. Wohlleben Peter, Sekretne życie drzew
6. Ossendowski Antoni R., W polskiej dżungli
7. Zusak Markus, Złodziejka książek

Na literackim szlaku ( uczniowie szkół ponadpodstawowych):
1. Kapuściński Ryszard, Transsyberyjska, 58 [w tegoż:] Imperium
2. Milewska Monika, Latawiec z betonu
3. Pilipiuk Andrzej, Upiór w ruderze
4. Tolkien J. R. R, Upadek Gondolinu
5. Wilk Paulina, Znaki szczególne
6. Yoon Nicola, Ponad wszystko
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Lektury na wrzesień 2020 r.:
Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas II – III szkół podstawowych)

Marcin Pałasz, Wszystko zaczyna się od marzeń
Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca (uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych):

Paweł Beręsewicz, Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek
W lustrze książki ( uczniowie klas VII- VIII szkół podstawowych):

Ryszard Kapuściński, Znika czas [w tegoż:] Podróże z Herodotem
Na literackim szlaku ( uczniowie szkół ponadpodstawowych):

Ryszard Kapuściński, Transsyberyjska, 58 [w tegoż:] Imperium

Gdańsk, dn. 30 lipca 2020 r.
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