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ORGANIZATOR 

 

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 

Oddział Szczecin i Wydawnictwo Tibum.   

2. Osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za konkurs są: 

 Sylwia Jaguszewska, Zespół  Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w 

Szczecinie; 

 Monika Dżugan, Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie 

 Regina Czekała – Kil, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – 

Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Szczecinie 

 

 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Prace (nakręcony film oraz skany  lub zdjęcia  kart narracyjnych) należy przesłać do  

2. 30 maja 2020 r. na adres e - mailowy: bibliotekazss@interia.pl 

 

 

mailto:bibliotekazss@interia.pl


CELE KONKURSU 

 

1. Zachęcenie do wspólnej twórczości dzieci i dorosłych pozostających w domu  

w czasie kwarantanny poprzez wspólne tworzenie bajek w gronie rodzinnym. 

2. Zainteresowanie tematyką teatru kamishibai. 

 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Uczestnicy konkursu nadsyłają filmy, na których prezentują bajki  

w konwencji teatru kamishibai. 

2. Treść bajki powinna zmieścić się na 8 do 10 planszach – kartach narracyjnych. Na 

odwrocie każdej planszy z ilustracją powinna znajdować się treść narracyjna – zgodnie z 

zasadami teatru kamishibai. Pamiętajmy – maksimum 10 kart, w tym jedna, która 

zawiera tytuł bajki i autorów – będzie to karta tytułowa. 

3. Oprócz nagranego filmu prosimy o przesłanie zdjęć kart narracyjnych (tych  

z ilustracjami) – na jednym zdjęciu mogą być 2 karty, dlatego prosimy pamiętać o tym, że 

przedmioty powinny być wyraźne, a postacie wykazywać podobieństwo na kolejnych 

planszach. 

4. W treści e-maila prosimy podać: imię i nazwisko najmłodszego uczestnika (bądź 

uczestników) konkursu, klasę, wiek, nazwę i adres szkoły, imiona i nazwiska dorosłych 

domowników pomagających w konkursie. Droga elektroniczna prosimy o przesłanie 

wypełnionego załącznika nr 1 (wypełniony elektronicznie lub ręcznie, prosimy zrobić 

zdjęcie lub zeskanować). 

5. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych  

(klasy 0 – 8). 

6. Kryteria oceny prac: pomysł, staranność wykonania, wrażenia artystyczne. Karty 

narracyjne można wykonać posługując się następującymi technikami artystycznymi: 

malarstwo, rysunek, wyklejanka, wydzieranka, collage. 

7. Format kart narracyjnych A4 (tak jak mały blok, ewentualnie papier ksero). W razie 

wątpliwości co do wykonania kart narracyjnych prosimy o zapoznanie się ze stronami: 

 



 https://www.tibum.pl/shop/co-to-jest-kamishibai 

https://www.tibum.pl/shop/kamishibai-do-pobrania 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 1 czerwca 2020 r.  

2. Organizatorzy  nie powiadamiają indywidualnie laureatów, opiekunów ani szkół. 

Wszystkie informacje zostaną umieszczone na profilu 

https://www.facebook.com/TNBSP.Szczecin/   

https://www.facebook.com/PapierowyTeatr/ 

www.pe.szczecin.pl  

oraz na stronach i profilach jednostek oświatowych reprezentowanych przez 

organizatorów/jury. 

3. Organizatorzy -  jury dokona oceny nadesłanych prac, wyłoni laureatów  

i nagrodzi ich:  

1 miejsce – teatrzyk kamishibai + 1 książka w formie kart narracyjnych do teatrzyku 

kamishibai. 

2 miejsce – dwie książki w formie kart narracyjnych do teatrzyku kamishibai do wyboru 

przez nagrodzonego. 

3 miejsce – poradnik „Wszystko o kamishibai. Pytania i odpowiedzi”  Noriko Matsui, 

Wydawnictwo Tibum, 2017. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Tibum 

4. Organizatorzy  mogą  przyznać specjalne wyróżnienia. 

 

  INFORMACJE  DODATKOWE 

 

1. Organizatorzy  zastrzegają  sobie prawo wprowadzenia zmian w programie Konkursu.  

2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu. 

3. Wszelkie pytania prosimy kierować  e – mailowo na adres bibliotekazss@interia.pl  

https://www.tibum.pl/shop/co-to-jest-kamishibai
https://www.tibum.pl/shop/kamishibai-do-pobrania
https://www.facebook.com/TNBSP.Szczecin/
https://www.facebook.com/PapierowyTeatr/
http://www.pe.szczecin.pl/
mailto:bibliotekazss@interia.pl


4. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników nieletnich, wyrażają zgodę na ich udział w 

Konkursie na w/w warunkach  oraz na przetwarzanie danych (art.6 ust. 1 lit. a RODO; art. 

81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

5. Opiekunowie uczestników konkursu NASZA RODZINNA BAJKA KAMISHIBAI są 

zobowiązani przesłać na adres Organizatora wypełnioną przez prawnych opiekunów, 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1 Regulaminu) do  dnia 30 maja 2020 

r.  

Organizatorzy: 

 

Sylwia Jaguszewska, Zespół  Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej  

w Szczecinie; Monika Dżugan, Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie 

Regina Czekała – Kil, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Biblioteka 

Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Szczecinie 

 

 

 

               

 

 

 

  Zał.1 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY KONKURSU (w tym wizerunku) 

REGULAMIN KONKURSU PT. „NASZA RODZINNA BAJKA KAMISHIBAI” 

#ZOSTAŃWDOMU 

Działając jako opiekun prawny dziecka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 81 ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach 

konkursu. Zgoda obejmuje zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystywanie imienia i nazwiska, adresu 

zamieszkania, wieku, wizerunku i innych niezbędnych danych osobowych mojego dziecka w formie papierowej 

(tradycyjnej) i elektronicznej przez placówkę oświatową w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, 

edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez placówkę konkursem. Zgoda obejmuje możliwość 

przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycję. Mam świadomość tego, iż zgodę mogę 

wycofać w każdym czasie. 

 Imię i nazwisko dziecka   

 PESEL: 

 

 

 Wizerunek i inne dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w zakresie: 

 Udostępniania w Internecie, w tym na stronie internetowej placów oświatowej, Portalu 

Edukacyjnym lub profilu placówki oświatowej, zamieszczania w materiałach promocyjnych, 

informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, gazetkach, tablicach ogłoszeń, w związku z 

konkursami i innymi działaniami edukacyjno – oświatowymi. 

  

 ZEZWALAM / 

NIE ZEZWALAM 

 * 

  

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystywanie w charakterze niekomercyjnym prac autorstwa mojego dziecka 

przez placówkę – organizatora konkursu poprzez zgłoszenie pracy do udziału w konkursach, wystawach, 

pokazach i podobnych wydarzeniach organizowanych przez podmioty trzecie, a także poprzez wykorzystywanie 

na wydarzeniach organizowanych przez placówkę – organizatora konkursu, w formie publicznego wykonania, 

wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, a także publicznego udostępnienia i rozpowszechniania pracy w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

        * właściwe podkreślić                             Data podpisania, imię, nazwisko, podpis 

Klauzula informacyjna 



 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Sportowych. Z Administratorem można 

skontaktować się listownie: ul. Małopolska 22, 70-515 Szczecin, e-mailowo: 

sekretariat@lo12.szczecin.pl oraz telefonicznie: 914335897. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Joanna Litwin, z którym można się skontaktować  

e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: 918522093. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody 

udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o 

wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i 

innych związanych z organizowanym przez placówkę konkursem. 

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym 

należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, 

którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich obowiązków 

wynikających z organizacji konkursu lub do czasu wycofania zgody. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych 

osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których 

zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.  


