
Urząd Miejski w Będzinie - Wydział Oświaty 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Będzinie 

 

ogłaszają 

 

VI edycję konkursu „Twórca i jego dzieło” 

pt. „Astrid Lindgren, Antoine de Saint-Exupéry i ich mali podróżnicy” 

 

zorganizowanego 

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina 

 

Informacje ogólne: coroczny konkurs „Twórca i jego dzieło” jest adresowany do szkół 

podstawowych z terenu Będzina. Każda edycja jest dedykowana innemu twórcy kultury lub 

przedstawicielowi nauki. Podmiotem tegorocznego konkursu jest powieść Astrid Lindgren 

pt. „Pippi Pończoszanka” dedykowana uczestnikom z grupy klas IV-VI oraz powieść 

Antoine de Saint-Exupéry pt. „Mały Książę” przeznaczona dla uczestników klas VII-VIII. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

 

I. Organizatorzy konkursu: 

 Urząd Miejski w Będzinie - Wydział Oświaty; 

 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego  

w Będzinie: Oddział dla dzieci i młodzieży oraz Czytelnia główna. 

 

Współorganizatorzy: 

 Stowarzyszenie Filary Kultury; 

 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Będzinie. 

 

 

 



II. Cele konkursu: 

 upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości artystów oraz twórców kultury; 

 propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; 

 rozwijanie kreatywności i samodzielności; 

 przybliżenie sylwetek Astrid Lindgren oraz Antoine de Saint-Exupér i rozbudzenie 

zainteresowania ich twórczością; 

 propagowanie literatury. 

 

III. Warunki uczestnictwa: 

 konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, 

z terenu Będzina w kategorii klas IV-VI i VII-VIII; 

 każda ze szkół może zgłosić jeden zespół w każdej kategorii wiekowej; 

 do uczestnictwa w konkursie zapraszamy trzyosobowe zespoły; 

 zgłoszenia zespołu należy dokonać za pomocą formularza dołączonego  

do niniejszego regulaminu (zał. nr 1); 

 zmiana zawodnika w zespole jest możliwa wyłącznie z powodu ważnej przyczyny 

losowej. Zmiana dokonywana jest na pisemną prośbę opiekuna zespołu; 

 termin zgłoszeń poszczególnych drużyn upływa 10.11.2022 r.; 

 uczestnicy przygotowują się do konkursu w oparciu o literaturę podaną  

w niniejszym regulaminie; 

 uczestnicy mogą korzystać z innych dzieł literackich poświęconych życiu 

i twórczości poszczególnych twórców; 

 zadania dotyczące teoretycznej części konkursu odnoszą się wyłącznie 

do literatury podanej w niniejszym regulaminie; 

 uczestnicy w każdej z konkurencji działają jako zespół. Dopuszczalne jest   

wyznaczenie jednego, dwóch lub trzech zawodników reprezentujących grupę; 

 finał wraz z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród nastąpi  

w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie: 

◦ kl. IV-VI dnia 01.12.2022 r. o godz. 10:00 

◦ kl. VII -VIII dnia 02.12.2022 r. o godz. 10:00. 

 

IV. Zadania konkursowe – klasy IV-VI: 



 

1. Teoria - wiedza o życiu i twórczości 

Uczestnicy muszą wykazać się wiedzą o życiu i twórczości Astrid Lindgren. 

Literatura przedmiotu: 

1. Czerwińska-Rydel Anna, Medal za uśmiech... czyli dzieci mają głos!, Wydawnictwo 

Literatura, Łódź 2018, s. 51. 

2. Strömstedt Margareta, Astrid Lindgren: opowieść o życiu i twórczości, Wydawnictwo 

„Nasza Księgarnia”, Warszawa 2001, s. 332-336. 

3. Babiarz Joanna, Kim oni są?: artyści, Wydawnictwo SBM, Warszawa cop. 2017,  

s. 58-59. 

4. Tylicka Barbara, Leszczyński Grzegorz, Słownik literatury dziecięcej  

i młodzieżowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 2002, s. 220. 

Literatura podmiotu: 

1. Lindgren Astrid, Pippi Pończoszanka 

2. Tylicka Barbara, Bohaterowie naszych książek: przewodnik po literaturze dla dzieci i 

młodzieży, Wydawnictwo Literatura, Łódź 1999, s. 175-176. 

 

2. Kreacja – kartka z pamiętnika 

Konkurencja polega na stworzeniu kartki z pamiętnika Pippi. Uczestnik wcielając się  

w główną bohaterkę musi opisać sytuację mającą miejsce w rozdziale pt. „Pippi na 

proszonym podwieczorku”. We wpisie należy uwzględnić uczucia bohatera, subiektywne 

spojrzenie na sytuację, przemyślenia oraz troski. Całość tekstu należy utrzymać  

w atmosferze oraz stylu nieokrzesanej i lekko niepoważnej Pippi. Tekst należy zamieścić na 

jednej stronie kartki A4. Oprócz tekstu należy również kartkę udekorować w sposób 

odzwierciedlający charakterystyczne cechy bohaterki książki. Praca powinna jak najbardziej 

przypominać kartkę z osobistego pamiętnika/dziennika. Technika plastyczna dowolna. 

Pracę w wersji papierowej należy dostarczyć do Oddziału dla dzieci i młodzieży do dnia 

25.11.2022 r. 

W dniu finału jeden z uczestników odczyta wpis. W trakcie czytania uczestnik może 

wykorzystać: rekwizyty, przebranie, ekspresję ruchową. 

3. Prezentacja – olimpiada Pippi 

Konkurencja polega na wymyśleniu oraz zaprezentowaniu trzech dyscyplin sportowych w 

duchu wesołego i niekonwencjonalnego usposobienia głównej bohaterki - Pippi 



Pończoszanki. Każda dziedzina sportu musi zostać zaprezentowana przez samą Pippi, 

dlatego też wymagane jest przebranie się za wyżej wymienioną postać. W trakcie 

odgrywania roli uczestnik może wykorzystać rekwizyty. Zaprezentowanie dyscyplin należy 

wykonać w trakcie finału (24.11.2022 r.). Długość scenki nie powinna przekroczyć 

maksymalnej długości 5 minut. 

 

  V.    Zadania konkursowe –  klasy VII-VIII: 

 

1. Teoria - wiedza o życiu i twórczości 

Uczestnicy muszą wykazać się wiedzą o życiu i twórczości Antoine de Saint-Exupery. 

Literatura przedmiotu: 

1. Niemczyńska Małgorzata, Proza francuska w XX wieku [w:] Historia literatury 

światowej. T. 10. XX wiek - proza, Kraków 2006, s. 19 – 20. 

2. Saint-Exupery Antoine de [w:]  Leksykon pisarzy świata. XX wiek, Warszawa 1993,  

s. 308 – 309. 

3. Saint-Exupery Antoine de [w:] Słownik lektur dla gimnazjum, Kraków 2003, s. 317-

318. 

4. Mały Książę [w:] Słownik lektur dla gimnazjum, Kraków 2003, s. 199-200 

5. Mały Książę [w:] Makowiecki Andrzej Z., Słownik postaci literackich. Literatura 

powszechna, Warszawa 2004, s. 317 - 318. 

6. Saint-Exupery Antoine de [w:] Termer Janusz, Leksykon prozaików, dla szkół  

i miłośników literatury, Warszawa 2001, s.643 – 645. 

7. Kalendarium życia i twórczości [w:] Bukowska Anna, Saint-Exupery czyli paradoksy 

humanizmu, Warszawa 1968, s. 187-189. 

Literatura podmiotu: 

1. Antoine de Saint Exupery, Mały Książę. 

 

 

2.   Kreacja – Gra planszowa „Podróż Małego Księcia 

Zadanie związane jest z książką „Mały Książę” Antoine de Saint-Exupery. 

Na podstawie powieści „Mały Książę” należy wykonać grę planszową, uwzględniającą 

etapy podróży małego księcia po planetach. 



Gra powinna zawierać: 

• planszę (w formacie A3) – należy uwzględnić pola: start, meta, pola zwykłe 

(nic się nie dzieje), pola pozytywne (przenoszące pionek do przodu lub dające 

dodatkowe ruchy), pola negatywne (cofające pionek lub wstrzymujące ruch). Plansza 

może zawierać elementy przestrzenne. 

• pionki 

• zasady gry uwzględniające fabułę. 

Kompletną grę planszową  opatrzoną imionami i nazwiskami zawodników, nazwą szkoły i 

danymi opiekuna należy dostarczyć do  Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w 

Będzinie do dnia 25.11.2022 r. 

 

3.   Prezentacja – List do Róży 

Zadanie związane jest z książką „Mały Książę” Antoine de Saint-Exupery. 

W zadaniu należy wcielić się w postać Małego Księcia i w oparciu o lekturę książki napisać 

list kierowany do Róży. W trakcie pisania listu należy stosować się do powszechnie 

przyjętych zasad epistolografii. List nie może zawierać treści wulgarnych i obraźliwych. 

Długość tekstu  nie może przekroczyć jednej strony kartki formatu A4. 

List  opatrzony imionami i nazwiskami zawodników, nazwą szkoły i danymi opiekuna 

należy dostarczyć do  Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie do dnia  

25.11.2022 r. 

W dniu finału jeden z uczestników odczyta list. W trakcie czytania uczestnik może 

wykorzystać: rekwizyty, przebranie, ekspresję ruchową. 

 

VI. Terminy: 

 Prace konkursowe wymagające wcześniejszego dostarczenia z dopiskiem „Twórca  

i jego dzieło” należy składać w wyżej podanych terminach w Oddziale dla dzieci  

i młodzieży, w Czytelni głównej lub sekretariacie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Będzinie, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1, 42-500 Będzin. Prace muszą 

zawierać imię i nazwisko uczestników zespołu, dane kontaktowe do opiekuna oraz adres 

szkoły. 

 

VII. Ocena: 



 W skład jury wejdą przedstawiciele organizatorów konkursu. 

 Ocenie będą podlegać: 

 Teoria - wiedza teoretyczna o życiu i twórczości Astrid Lindgren (grupa klas IV-VI),  

Antoine de Saint-Exupery (grupa klas VII-VIII). 

 Kreacja – pomysłowość wykorzystanych materiałów, oryginalna forma,  staranność 

wykonania, samodzielność wykonanej pracy. 

 Prezentacja : 

- grupa klas IV-VI: oryginalna forma, oryginalne ujęcie tematu, samodzielność wykonanej 

pracy, przebranie, pomysłowość. 

- grupa klas VII-VIII: poprawność językowa, ortograficzna, zastosowanie się do zasad 

pisania listów, przemyślana kompozycja, płynność czytania, ogólne wrażenie. 

 

VIII. Postanowienia końcowe: 

• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu; 

• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania prac 

konkursowych; 

• prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów, prace nienagrodzone 

uczestnicy będą mogli odebrać do roku czasu; 

• z chwilą doręczenia pracy konkursowej organizatorzy nabywają licencję niewyłączną 

upoważniającą do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich wszystkich 

prac konkursowych na następujących polach eksploatacji: 

◦ strona internetowa oraz media społecznościowe organizatorów; 

◦ wystawy pokonkursowe; 

◦ wyświetlanie materiałów elektronicznych na ekranach; 

◦ działania promocyjne w kolejnych edycjach konkursu (broszury, plakaty, ogłoszenia); 

◦ informacje o działalności organizatorów (broszury, plakaty, ogłoszenia); 

◦ działania pokonkursowe typu zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych; 

• uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie 

wizerunku i wykorzystanie go w celach promocyjnych biblioteki
1
; 

• uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację 

                                                 
1
 zgodę na udział dziecka w konkursie podpisuje rodzic/opiekun prawny (wzór zgody na końcu regulaminu – załącznik 

nr 2). Zgody uczestników konkursu należy dostarczyć wraz z dostarczeniem pracy 



imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły do której uczęszczają na stronie 

internetowej i profilu facebook biblioteki
2
; 

• zgłoszenie zespołu oznacza akceptację regulaminu konkursu miejskiego „Twórca  

i jego dzieła”; 

• w kwestiach spornych, nierozstrzygniętych na podstawie regulaminu decyzję 

podejmuje jury; 

• aby wziąć udział w konkursie należy również dostarczyć: 

◦ klauzulę informacyjną (załącznik nr 1) w dwóch egzemplarzach (podpisaną przez 

rodzica/opiekuna oraz przez nauczyciela będącego opiekunem uczestnika konkursu) 

◦ zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik numer 2) podpisaną przez 

rodzica/opiekuna uczestnika konkursu 

 

Więcej informacji o konkursie można uzyskać w Oddziale dla dzieci i młodzieży  

i w Czytelni głównej MiPBP w Będzinie, pod nr tel: (32) 267-48-28 lub wysyłając 

zapytanie na adres e-mail: dziecieca@biblioteka.bedzin.pl 

                                                 
2
 zgodę na udział dziecka w konkursie podpisuje rodzic/opiekun prawny (wzór zgody na końcu regulaminu – załącznik 

nr 2). Zgody uczestników konkursu należy dostarczyć wraz z dostarczeniem pracy 

mailto:dziecieca@biblioteka.bedzin.pl


Załącznik nr 1. 

Wzór tabeli zgłoszenia zespołu 

 

Nazwa i numer szkoły  

Adres szkoły  

Numer telefonu szkoły  

Adres e-mail szkoły  

Nazwiska i imiona zawodników, klasa 1. 

2. 

3. 

Nazwisko i imię nauczyciela – opiekuna; 

bezpośredni kontakt telefoniczny lub  

e-milowy 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Klauzula informacyjna 

 

 

Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119) 

 

„Zgodnie z  art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 roku informuję, że: 

 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

im. Stefana Żeromskiego w Będzinie, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1. 

 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 

Publicznej w Będzinie:  iod@biblioteka.bedzin.pl, tel. 32 267-41-65. 

 

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są na potrzeby organizacji i przeprowadzenia VI edycji 

konkursu „Twórca i jego dzieło” pt. „Astrid Lindgren, Antoine de Saint-Exupéry i ich mali 

podróżnicy” na podstawie zgody osób, których dane dotyczą. 

 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie  

na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby organizacji i przeprowadzenia w VI 

edycji konkursu „Twórca i jego dzieło” pt. „Astrid Lindgren, Antoine de Saint-Exupéry i ich 

mali podróżnicy” do celów promocyjnych oraz do celów statystycznych. 

 

6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia 

zgody na przetwarzanie. 

 

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  

przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w w VI edycji konkursu „Twórca i jego dzieło” pt. 

„Astrid Lindgren, Antoine de Saint-Exupéry i ich mali podróżnicy”. 

 
 
 

 

….................................................................. 

        Data i podpis rodzica/opiekuna 

 

 



Załącznik nr 2      Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

       im. Stefana Żeromskiego w Będzinie 

       plac prof. Włodzimierza Wójcika 1 

       42-500 Będzin 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika  

w VI edycji konkursu „Twórca i jego dzieło” 

pt. „Astrid Lindgren, Antoine de Saint-Exupéry i ich mali podróżnicy” 

□* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka. 

 

  ……………………………………….................................................... 

     imię i nazwisko uczestnika 

 

przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Będzinie  

na potrzeby organizacji i przeprowadzenia VI edycji konkursu ”Twórca i jego dzieło”  

pt. „Astrid Lindgren, Antoine de Saint-Exupéry i ich mali podróżnicy” zgodnie z art. 23 ust. 1 

pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2014 r. poz.1182 z póz. 

zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania 

swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

im. Stefana Żeromskiego w Będzinie plac prof. Włodzimierza Wójcika 1. Administrator danych 

zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie 

podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 

□* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka,  

w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia  

w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z póz. zm). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie 

fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika 

konkursu w  publikacji na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych MiPBP. 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

□* Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu 

zgodnie z regulaminem konkursu. 

□*  Akceptuję regulamin konkursu. 

….......................................................... 

 wymagane, aby wziąć udział w konkursie   Data i podpis rodzica/opiekuna

 * zaznaczyć właściwe 


