PATRONATY HONOROWE

WIELKI MARATON CZYTELNICZY 2021/2022
Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych i średnich

REGULAMIN
§1
Wielki Maraton Czytelniczy 2021/2022 jest ogólnopolskim konkursem przeznaczonym dla klas 2-8
szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich. Uczniowie zmagają się w czterech grupach
wiekowych:
„Spotkacie nowych przyjaciół" – klasy 2-3 szkół podstawowych
„Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca" – klasy 4-6 szkół podstawowych
„W lustrze książki" – klasy 7-8 szkół podstawowych
„Na literackim szlaku" – szkoły ponadpodstawowe
§2
Organizatorzy konkursu:
1. Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku
ul. Srebrniki 10, 80-282 Gdańsk
2. Szkoła Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego w Gdańsku
ul. Radarowa 26, 80-298 Gdańsk
3. I Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku
ul. Polanki 11, 80-308 Gdańsk
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4. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego
w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk
Wymienione wyżej instytucje będą zwane dalej Organizatorami. W ich imieniu działają
Ogólnopolscy Koordynatorzy WMC dla poszczególnych grup wiekowych:
1. Klasy 2-3 SP „Spotkacie nowych przyjaciół" – Małgorzata Niechwiedowicz, Szkoła
Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku, ul. Srebrniki 10,
80-282Gdańsk, tel. 503 727 597; e-mail: spotkacienowychprzyjaciol@wbpg.org.pl
2. Klasy 4-6 SP „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca"– Agata Markiewicz-Babło, Szkoła
Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego w Gdańsku, ul. Radarowa 26, 80-298
Gdańsk, tel. 58 349 56 69; e-mail: maratonczytelniczy4-6@sp82.edu.gdansk.pl
3. Klasy 7-8 SP „W lustrze książki" – Ewa Niechwiedowicz, I Społeczna Szkoła Podstawowa
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku, ul. Polanki 11, 80-308 Gdańsk;
tel. 58 552 43 61; e-mail: WMCwlustrzeksiazki@polanki11.edu.pl
4. Szkoły ponadpodstawowe „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
Wymienione wyżej adresy mailowe i telefony są zastrzeżone dla Opiekunów Szkolnych WMC.
Ogólnopolscy Koordynatorzy WMC są Współadministratorami danych osobowych uczestników i ich
opiekunów prawnych oraz Szkolnych Opiekunów WMC(patrz §14 Regulaminu).
§3
Uwagi ogólne:
1. Wielki Maraton Czytelniczy został zainicjowany we wrześniu 2009 roku przez nauczycielki języka
polskiego gdańskich szkół: Agatę Markiewicz-Babło (dyrektor SP nr 82w 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 4-6 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 7-8 SP. W 2012 r. do Wielkiego Maratonu
Czytelniczego pod nazwą „Spotkacie nowych przyjaciół" zaproszono klasy 2-3 szkoły
podstawowej, a w 2015 roku do Wielkiego Maratonu Czytelniczego (pod hasłem: „Na literackim
szlaku") dołączyli uczniowie szkół średnich.
2. Przez minione dwanaście lat w WMC wzięło udział łącznie 55459 uczniów, którzy przeczytali
272 książki (klasyka polska i światowa oraz najnowsze bestsellery). W roku szkolnym
2021/2022 uczniowie nadal mogą brać udział w Maratonie, w edycjach dla czterech grup
wiekowych.
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§4
Cele konkursu:
1. Popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci (beletrystyka, biografia, literatura
popularnonaukowa) i młodzieży (beletrystyka, reportaż, biografia, esej, literatura faktu).
2. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
3. Budowanie świadomości humanistycznej i rozwijanie umiejętności językowego ujmowania
refleksji na temat tekstów wskazanych do lektury.
§5
Terminarz:
1.

W sierpniu 2021 r. szkoły otrzymają pełne informacje na temat konkursu:
a) Regulamin WMC zawierający alfabetyczny spis wszystkich lektur konkursowych
b) Formularz Zgłoszenia Szkoły do konkursu
c) Tytuł pierwszej pozycji konkursowej
d) Formularz Zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacje te będą dostępne na stronach www Organizatorów oraz przesyłane mailem wszystkim
zainteresowanym szkołom.
2. Do 20 września 2021 r. szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie. W ich imieniu działają
nauczyciele lub bibliotekarze, pełniący rolę Szkolnych Opiekunów WMC. Przesyłają oni
wypełniony Formularz Zgłoszenia do Ogólnopolskich Koordynatorów WMC, na odpowiednie
dla poszczególnych grup wiekowych adresy e-mail, wymienione w punkcie 2 Regulaminu. Wraz
z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia Szkolni Opiekunowie otrzymają formularz Zgody
na przetwarzanie danych osobowych, które powinny być podpisane przez opiekunów prawnych
uczestników konkursu. Zgody są przechowywane w trakcie trwania Maratonu w szkołach
wraz z wypełnionymi testami.
UWAGA! Testy konkursowe będą wysyłane WYŁĄCZNIE na adresy widniejące w Bazie
Adresów Maratonu stworzonej z adresów pobranych z Formularzy Zgłoszenia.
3. Testy, klucze odpowiedzi oraz informacje o następnej lekturze będą rozsyłane na adresy
otrzymane przez Organizatorów w Formularzach zgłoszenia, a wyniki (Tabele Excel) należy
odesłać w podanych niżej TERMINACH:
Data rozesłania testu

Ostateczny termin przysłania Tabeli Excel

Test 1. – do 8 X 2021

15 X 2021

Test 2. – do 5 XI 2021

12 XI 2021

Test 3. – do 3 XII 2021

10 XII 2021

Test 4. – do 7 I 2022

14 I 2022
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Test 5. – do 4 II 2022

11 II 2022

Test 6. – do 4 III 2022

11 III 2022

Test 7. – do 8 IV 2022

15 IV 2022
(Wyniki zsumowane po wszystkich etapach
uwzględniające noty z testu 7).

4. Do 22 kwietnia 2022 r. Szkolni Opiekunowie WMC prześlą drogą elektroniczną skany Zbiorczych
Protokołów Konkursowych, czyli wydrukowane Tabele Excel, w których NAZWISKA UCZNIÓW
będą uporządkowane WEDŁUG LICZBY ZDOBYTYCH PUNKTÓW.
5. Zbiorcze Protokoły Konkursowe powinny być opatrzone pieczątką szkoły i podpisane przez
dyrektora szkoły oraz Szkolnych Opiekunów konkursu.
6. Zgodniez§10 (punkt 5.4) Regulaminu w WMC „Na literackim szlaku” jest 6 lektur. Protokół
należy odesłać na adres naliterackimszlaku@wbpg.org.pldrogą elektroniczną (skan) do 31marca
2022 r.
7. Do 5 maja Komisja Konkursowa prześle Szkolnym Opiekunom WMC wstępne wyniki konkursowe
w celu weryfikacji liczby punktów zdobytych przez uczniów oraz pisowni nazwisk.
8. 12 maja Komisja Konkursowa ogłosi nazwiska laureatów, finalistów i wyróżnionych oraz poda
termin i miejsce uroczystej gali finałowej Wielkiego Maratonu Czytelniczego 2021/2022.
9. Data 11 maja to ostateczny termin, po którego upływie nie będzie możliwości dokonywania
zmian na listach nagrodzonych. Wszelkie pomyłki obciążają Szkolnych Opiekunów WMC, którzy
nie zgłosili we wcześniejszym terminie braku ucznia na liście nagrodzonych lub błędu w punktacji.
10.

Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
§6

1. Przebieg konkursu: Na początku każdego miesiąca (od września do marca) nauczyciel informuje
uczniów biorących udział w Maratonie, jaką książkę należy przeczytać. Tytuł nowej lektury
zostanie podany też na stronach www Organizatorów. W terminach wskazanych w Regulaminie
WMC Szkolni Opiekunowie WMC otrzymają drogą elektroniczną testy sprawdzające znajomość
treści oraz rozumienie problematyki lektury, klucze odpowiedzi do testów oraz informację
o kolejnej lekturze.
2. Napisane przez uczniów testy sprawdzają Szkolni Opiekunowie WMC wg klucza przygotowanego
przez Organizatorów.
3. Za każde z dziewiętnastu pierwszych zadań wykonanych poprawnie uczestnik otrzymuje
po jednym punkcie (nie przyznaje się połowy punktu). Za dwudzieste zadanie uczestnik może
otrzymać dwa lub zero punktów. Za test można otrzymać maksymalnie 21 punktów. Łącznie
w siedmiu etapach można uzyskać 147 punktów.
4. W Maratonie „Na literackim szlaku” przewidziano tylko 6 lektur (zgodnie z §10 punk 5.4
Regulaminu), w związku z tym do zdobycia jest 126 punktów.
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5. Po każdym teście szkolni opiekunowie konkursu informują organizatorów o liczbie uczniów
biorących udział w WMC i ich wynikach, przesyłając drogą elektroniczną właściwemu
Ogólnopolskiemu Koordynatorowi wypełniony protokół konkursowy w postaci prawidłowo opisanej
(nazwą i adresem szkoły), zabezpieczonej hasłem i wypełnionej alfabetycznie Tabeli Excel.
Tabela i wzór jej opisu zostanie przesłany do szkół pocztą elektroniczną, wraz z instrukcją
zabezpieczenia pliku hasłem. Tabele nieopisane, opisane błędnie lub protokoły w innym
zapisie (DOC, DOCX, ODT i in.) nie będą przyjmowane.
6. Szkoła może przystąpić do konkursu na każdym jego etapie, podobnie jak uczeń w swojej szkole.
§7
Testy i klucze konkursowe:
1. Testy do lektur i klucze odpowiedzi stanowią własność intelektualną Organizatorów WMC, służą
jedynie do sprawdzania znajomości lektur uczestników Maratonu. Otrzymują je wyłącznie Szkolni
Opiekunowie, którzy zgłosili swoje placówki do WMC. Udostępnianie testów oraz kluczy
odpowiedzi osobom trzecim jest niedozwolone. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany w treści
testów oraz umieszczanie w nich dodatkowych wskazówek przez Opiekunów Szkolnych.
2. W nadzwyczajnych okolicznościach (np.: ogłoszenie lockdownu, wprowadzenie nauki zdalnej
bądź hybrydowej itp.) organizatorzy wprowadzą możliwość przeprowadzania testów on-line.
W takim przypadku będą one musiały zostać przeprowadzone pod kontrolą Opiekuna Szkolnego
(włączone kamera i mikrofon) w wyznaczonych terminach (zgodnych z § 5 Regulaminu WMC).
Czas pisania testu nie może przekroczyć 45 minut.
§8
Za rzetelne przeprowadzenie konkursu w szkołach odpowiadają Szkolni Opiekunowie WMC.
§9
Miejsce przeprowadzania:
1. Szkoły zgłoszone do konkursu (pisanie testów).
2. Filia Gdańska WiMBP przy ul. Mariackiej 42 w Gdańsku (spotkania z pisarzami).
3. Miejsce wyznaczone przez Organizatorów (gala wręczenia nagród)
§10
Lektury konkursowe:
1. Lista lektur jest integralną częścią niniejszego Regulaminu. Przystąpienie Ucznia do Maratonu
oznacza zgodę jego i jego Opiekuna Prawnego na zaproponowane przez organizatorów pozycje
książkowe.
2. Organizatorzy Wielkiego Maratonu Czytelniczego nie zapewniają uczestnikom lektur.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany lektury lub podania lektury alternatywnej
w trakcie trwania konkursu.
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4. Komisja Konkursowa 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 przebiegu konkursu w poszczególnych placówkach.
5. ALFABETYCZNA LISTA LEKTUR WMC 2020/21
5.1.

Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas 2 – 3 szkół podstawowych)
1. Bednarek Justyna, Banda Czarnej Frotte. Skarpetki powracają
2. Cowell Cressida, Wojownicy i czarodzieje. Jak upolować wiedźmę
3. Charlotte Habersack, Proszę nie otwierać. Gryzie!
4. Kołyszko Wojciech, Wstyd i latający śpiwór
5. Milewska Marta H., Mietek i skarb Wejhera
6. Piasecka Wioletta, Ignaś
7. Oziewicz Tina, Co robią uczucia

5.2.

Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca (uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych):
1.Beręsewicz Paweł, Tajemnica człowieka z blizną
2. Child Lauren, Ruby Redford, Spójrz mi w oczy
3. Griffiths Andy, 13-piętrowy domek na drzewie
4. Lem Stanisław, Trzej Elektrycerze, Uranowe uszy oraz Doradcy króla Hydropsa, [w tegoż:]
Bajki robotów
5.Papuzińska Joanna, Darowane kreski
6. Szklarski Alfred, Tomek u źródeł Amazonki
7.TrueitTrudi, Akademia odkrywców. Tajemnica mgławicy

5.3. W lustrze książki ( uczniowie klas 7 – 8 szkół podstawowych):
1. Beatty Robert, Willa dziewczyna z lasu
2. Kapuściński Ryszard, Tron [w: tegoż] Cesarz
3. Lee Harper, Zabić drozda. Powieść graficzna
4. Lem Stanisław, Niezwyciężony
5. Majgier Katarzyna, Trzynastka na karku
6. Rowling J. K., Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. Oryginalny scenariusz.
7. Verne Juliusz, Dzieci kapitana Granta
5.4.

Na literackim szlaku (uczniowie szkół ponadpodstawowych):
1. Albert Melissa, Hazel Wood
2. Cameron Sharon, Światło ukryte w mroku
3.Kapuściński Ryszard, Kołyma, mgła i mgła [w: tegoż] Imperium
4. Lem Stanisław, Katar
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5. Pilipiuk Andrzej, Czarownik Iwanow
6. Tolkien J.R.R., Silmarillion
5.5.

Lektury na wrzesień 2021 r.:

Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas 2 – 3 szkół podstawowych)
Oziewicz Tina, Co robią uczucia
Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca (uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych):
Lem Stanisław, Trzej Elektrycerze, Uranowe uszy oraz Doradcy króla Hydropsa [w: tegoż]
Bajki robotów
W lustrze książki (uczniowie klas 7 - 8 szkół podstawowych):
Lem Stanisław, Niezwyciężony
Na literackim szlaku (uczniowie szkół ponadpodstawowych):
Lem Stanisław, Katar
§11
Komisja Konkursowa Wielkiego Maratonu Czytelniczego 2021/2022:
1. Małgorzata Niechwiedowicz - nauczycielka j. polskiego (SP nr 27 w Gdańsku), autorka testów
konkursowych, współautorka formuły konkursu i współorganizatorka przedsięwzięcia oraz imprez
towarzyszących.
2. 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.
3. Ewa Niechwiedowicz - nauczycielka j. polskiego (I Społeczna Szkoła Podstawowa STO
w Gdańsku), autorka testów konkursowych, współautorka formuły konkursu oraz
współorganizatorka przedsięwzięcia i imprez towarzyszących.
4. 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.
§12
Nagrody w Wielkim Maratonie Czytelniczym
1. Fundatorem nagród książkowych dla laureatów, finalistów i uczniów wyróżnionych jest Miasto
Gdańsk.
2. Uczniowie, którzy zdobyli największą ilość punktów, otrzymają tytuł Laureata lub Finalisty,
zaś najlepszy uczeń ze szkoły, w której nikt nie zdobył takiego tytułu zdobędzie Wyróżnienie.
Progi dla otrzymania tytułów Laureata i Finalisty wynikają z ilości sklasyfikowanych uczestników
w poszczególnych grupach wiekowych oraz rozkładu punktów.
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3. Nagrodą dla zwycięzców w Maratonie stanowią zestawy: trzy książki dla Laureata, dwie
dla Finalisty oraz jedna książka dla Wyróżnionego. Nagrody otrzymują WSZYSCY UCZNIOWIE
wymienieni w Protokołach Końcowych czterech poziomów WMC.
4. Nagrody, które nie zostaną odebrane na Gali będą przekazywane przedstawicielom szkół w Filii
Gdańskiej WiMBP(Gdańsk, ul. Mariacka 42) na zasadach i w terminach określonych
w Protokołach Końcowych oraz na stronach www Organizatorów. W przypadku ewentualnych
obostrzeń pandemicznych i nie zorganizowania gali Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do przekazywania wszystkich nagród w Filii Gdańskiej.
5. Zasięg i skala przedsięwzięcia uniemożliwiają organizatorom wysyłanie nagród pocztą.
6. Nagrody nieodebrane przechodzą na rzecz Organizatorów.
§13
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie WMC. Zmiany
mogą być wprowadzone w formie Aneksu, który zostanie ogłoszony na stronach www Organizatorów
oraz przesłany na adresy poczty elektronicznej Szkolnych Opiekunów WMC oraz sekretariatów
szkół, podane w Formularzach zgłoszenia do konkursu.
§14
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU I ICH
OPIEKUNÓW
Administrator danych
Administratorami, czyli podmiotami decydującymi o tym, które dane osobowe będą przetwarzane
oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, są wszyscy Współadministratorzy wymienieni w §2Regulaminu
WMC.
Koordynatorzy Ogólnopolscy Wielkiego Maratonu Czytelniczego 2021/22 są współadministratorami
danych uczestników Maratonu, ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz Szkolnych Opiekunów
WMC zgodnie z art. 26 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 (zwanego dalej RODO). Warunki i zasady współpracy Współadministratorów określone
są w odrębnej umowie o współadministrowaniu danymi osobowymi.
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo
kontaktować się z Inspektorami ochrony danych Współadministratorów. Informacje kontaktowe
do Inspektorów znajdziecie Państwo na stronach internetowych Organizatorów WMC, wymienionych
w § 2 Regulaminu WMC.
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Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgłoszenie do Konkursu i udział w nim.
Uczestnik podaje swoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, szkoły i klasy, do której
uczęszcza, a opiekun imię, nazwisko i szkołę. 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 podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, czyli Państwa zgody,
wyrażonej dla wszystkich Współadministratorów. 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 do 30 września
2022 r. w celu ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Organizatorów i wręczenia
nagród.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy
przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi dla Współadministratorów.
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.
§ 15
Uwagi końcowe:
1. Zgłoszenie udziału w Wielkim Maratonie Czytelniczym 2021/22 oznacza akceptację jego
regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia
Konkursu, ogłoszenia jego wyników oraz przekazania nagród zwycięzcom.
2. Szkolni Opiekunowie są zobowiązani do zapoznania uczestników oraz ich rodziców/opiekunów
prawnych z Regulaminem WMC.
3. Indywidualne Zgody na udział ucznia w WMC 2021/22oraz na przetwarzanie danych osobowych,
podobnie jak wypełnione testy edycji 2021/2022 są zbierane i przechowywane przez Szkolnych
Opiekunów WMC w ich placówkach do czasu cofnięcia zgody lub do 30 września 2022 roku
w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Gdańsk, dnia 30 lipca 2021 r.
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