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REGULAMIN 
V Powiatowej Gry Czytelniczej „Polski pod patronatem” 

- gra online 
 

Postanowienia ogólne 

 

1. Pomysłodawcą i głównym organizatorem V Powiatowej Gry Czytelniczej 

„Polski pod patronatem” – gra online, zwanej dalej Grą, jest Powiatowe 

Centrum Rozwoju Edukacji – Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna 

w Skarżysku-Kamiennej, zwane dalej Organizatorem.  

2. Gra organizowana jest we współpracy ze Starostwem Powiatowym 

w Skarżysku-Kamiennej.  

3. Gra została objęta honorowym patronatem Starosty Skarżyskiego oraz 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.  

4. Gra odbędzie się w dniu 12 maja 2022 r., za pośrednictwem serwisu 

społecznościowego Facebook. 

5. Gra jest sposobem na realizację uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 

o ustanowieniu honorowych patronów 2022 roku oraz wpisuje się w obchody 

Tygodnia Biblioteka 2022 (08-15.05.2022 r.). 

6. Cele Gry to: 

 wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, 

 promowanie literatury, języka polskiego i innych tekstów kultury, 

 promocje życia i twórczości literackich patronów 2022 roku, 

kształtujących polską tożsamość narodową, 

 rozwijanie umiejętności logicznego myślenia z wykorzystaniem gier 

i zabaw umysłowych, 

 wykorzystanie w procesie edukacyjnym narzędzi i zasobów cyfrowych. 

 

Postanowienia szczegółowe  

 

1. Gra przeznaczona jest dla uczniów klas szóstych ze szkół podstawowych  

z powiatu skarżyskiego.  

2. W Grze może wziąć udział dowolna liczba uczniów z danej szkoły. Każdy 

uczestnik bierze udział w Grze indywidualnie.  

3. Warunkiem wzięcia udziału w Grze jest zgłoszenie uczestników przez szkoły 

do dnia 09 maja 2022 r. i dostarczenie wypełnionej Karty uczestnictwa na 

adres: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna, 26-110 Skarżysko-Kamienna, 

ul. Plac Floriański 1, lub przesłanie za pomocą poczty elektronicznej 

wypełnionego skanu Karty uczestnictwa na adres: 

biblioteka@pcreskarzysko.pl (Karta uczestnictwa w załączniku). 
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4. Udział w Grze jest uwarunkowany posiadaniem konta na Facebooku 

(uczestnik może skorzystać z własnego konta lub, jeśli takiego nie posiada, 

może skorzystać z konta innej osoby, np.  nauczyciela, rodzica, rodzeństwa itp.)  

5. Gra rozpocznie się o godzinie 10.00, na profilu facebookowym Powiatowej 

Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej 

https://www.facebook.com/Powiatowa-Biblioteka-Pedagogiczna-w-

Skar%C5%BCysku-Kamiennej-1654018544842504/ 

6. Przed rozpoczęciem Gry uczestnicy zostaną poinformowani o przebiegu Gry, 

m.in. wyjaśnione zostaną zasady poszczególnych zadań i konkurencji.   

7. Poszczególne zadania i konkurencje będą pojawiać się na Facebooku biblioteki 

w postaci postów. 

8. Zadaniem uczestników będzie podawanie prawidłowych odpowiedzi 

w formie komentarzy pod postami.  

9. W celu weryfikacji tożsamości uczestników, każda odpowiedź winna 

zawierać dane uczestnika: imię i nazwisko oraz nazwę szkoły, np. Jan 

Kowalski, SP 123. 

10. Punktacji będą podlegały pierwsze, nieedytowane komentarze danego 

uczestnika. 

11. Punktowane będą tylko odpowiedzi uczestników zgłoszonych do Gry. 

12. Punktacja poszczególnych zadań będzie zależna od poprawności oraz czasu 

ich rozwiązania. 

13. Tematyka zadań będzie związana ze znajomością:  

 lektur szkolnych objętych programem nauczania w szkole podstawowej 

(do poziomu klasy szóstej),  

 życia i twórczości literackich patronów 2022 roku,  

 literatury popularnej dla dzieci i młodzieży,  

 teorii literatury i języka polskiego oraz innych tekstów kultury.  

14. Ocena poprawności wykonania zadań należeć będzie do Organizatora. 

15. Zwycięzcą Gry będzie uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów.   

16. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku uczestników 

Organizator przewiduje przeprowadzenie dogrywki, celem wyłonienia zwycięzcy. 

17. Organizator przyzna nagrody rzeczowe. 

18. Rozdanie nagród nastąpi w dniu 13 maja 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie 

Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (ul. Plac 

Floriański 1, II piętro, pokój 228) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

w związku z epidemią koronawirusa. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Gry i Karta uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej 

Organizatora (http://pppskarzysko.pl/). 

2. Udział w Grze jest jednoznaczny z akceptacją postanowień Regulaminu. 

https://www.facebook.com/Powiatowa-Biblioteka-Pedagogiczna-w-Skar%C5%BCysku-Kamiennej-1654018544842504/
https://www.facebook.com/Powiatowa-Biblioteka-Pedagogiczna-w-Skar%C5%BCysku-Kamiennej-1654018544842504/
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3. Udział w Grze jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie wizerunków 

uczestników przez Organizatora. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę  

i powielanie zdjęć lub filmów wykonanych podczas Gry, za pośrednictwem 

dowolnego medium, w celach informacyjnych i promocyjnych.  

4. Udział w Grze jest jednoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych uczestników. Przetwarzanie danych w PCRE reguluje polityka 

RODO (Zakładka na stronie Organizatora).   

5. W kwestiach nieprzewidzianych Regulaminem, oraz w zakresie interpretacji 

niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

7. Szczegółowe informacje można uzyskać u Organizatora: Powiatowa 

Biblioteka Pedagogiczna tel. 41 253 14 63, e-mail: biblioteka@pcreskarzysko.pl 
 

Załącznik 

1. Karta uczestnictwa 


