
Zaczytany Nauczyciel
V edycja konkursu dla nauczycieli

1 października 2020 - 31 maja 2021  

§ 1

Postanowienia ogólne

Konkurs  organizowany  jest  przez  Pedagogiczną  Bibliotekę  Wojewódzką  im.  Hugona  Kołłątaja  z

siedzibą  w  Krakowie  przy  al.  Focha  39  (zwaną  dalej  PBW)  dla  czynnych  zawodowo  nauczycieli

wszystkich  typów  placówek  oświatowych,  oświatowo-wychowawczych,  poradni  psychologiczno-

pedagogicznych oraz dla nauczycieli akademickich (zwanych dalej Uczestnikami), zapisanych do PBW.

§ 2

Cele Konkursu

 promowanie idei czytelnictwa wśród nauczycieli

 inspirowanie do pogłębiania wiedzy i doskonalenia swojego warsztatu metodycznego

 zachęcanie nauczycieli do korzystania z księgozbioru Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w

Krakowie

§ 3

Uczestnictwo w Konkursie

1. Do Konkursu można przystąpić w dowolnym momencie, tj. od 1 października 2020 do 31 maja

2021.

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na 

stronie internetowej Biblioteki (www.pbw.edu.pl/formularz-zgloszeniowy-zaczytany-

nauczyciel).

3. Uczestnikami  Konkursu  nie  mogą  być  pracownicy  PBW  oraz  Członkowie  Komisji

Konkursowej.

4. Zwycięzcą  Konkursu  będzie  nauczyciel,  który  skorzysta  z  największej  liczby  materiałów

bibliotecznych (książki, czasopisma, skany artykułów, multimedia) w okresie  1 października

2020 – 31 maja 2021.  Kolejne dwie osoby będą laureatami.  Zwycięzca i laureaci otrzymają

nagrody rzeczowe lub książkowe.  

5. Osobom nagrodzonym nie przysługuje prawo zamiany nagród na ekwiwalent pieniężny.

6. W przypadku uzyskania tej samej liczby wypożyczeń i udostępnień przez dwie osoby przewiduje

się nagrody ex aequo.

7. W przypadku  uzyskania  tej  samej  liczby  wypożyczeń  i  udostępnień  przez  więcej  niż  dwie

Organizator zastrzega sobie prawo wylosowania zwycięzcy.

8. W kwestiach spornych, nieokreślonych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

https://www.pbw.edu.pl/formularz-zgloszeniowy-zaczytany-nauczyciel
https://www.pbw.edu.pl/formularz-zgloszeniowy-zaczytany-nauczyciel


§ 4

Nagrody

1. Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe lub książkowe.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia i

rozstrzygnięcia Konkursu.

3. Nagrody  należy  odebrać  do  dnia  31  października  2021  roku.  Nagrody  nieodebrane  w

wyznaczonym terminie przechodzą na własność Organizatora.

§ 5
Komisja Konkursowa

1. W skład Komisji Konkursowej wejdą:

 Przedstawiciele Organizatora – 2 osoby

 Przedstawiciel Rady Naukowej PBW – 1 osoba

 Przedstawiciel bibliotekarzy szkolnych – 1 osoba

1. Komisja  będzie  czuwać  nad  prawidłowością  przebiegu  Konkursu  

oraz wyłonieniem zwycięzcy i laureatów.

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§ 6

Terminarz Konkursu

1. Za datę rozpoczęcia Konkursu uważa się dzień 1 października 2020 roku.

2. Zakończenie Konkursu nastąpi 31 maja 2021 roku.

3. Ogłoszenie  wyników Konkursu  nastąpi  4  czerwca  2021  r.  poprzez  publikację  informacji  na

stronie internetowej Organizatora.

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach drogą e-mailową.

Informacji o Konkursie udzielają :

Marta Ślusarek (marta.slusarek@pbw.edu.pl)
tel. 12-427-33-77 wew. 24
Marta Truszczyńska (marta.truszczynska@pbw.edu.pl)
tel. 12-421-10-98 wew. 15


