
 
 

 

Regulamin uczuciowej akcji czytelniczej 

„Co robią Twoje uczucia w czasie wolnym?” 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem akcji jest Dział Pracy z Dziećmi w Dolnośląskiej 

Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu oraz Szkoła 

Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu. 

 

II. Cele akcji: 

1. Zapoznanie z książkową nowością Wydawnictwa Dwie Siostry  „Co 

robią uczucia?” Tiny Oziewicz. 

2. Wzrost świadomości własnych emocji u  dzieci. 

3. Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć. 

4. Rozwijanie kreatywności  oraz wspieranie postaw twórczych u dzieci. 

5. Promocja czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym we wrocławskich placówkach. 

6. Integracja lokalnych środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz 

rozwoju czytelnictwa. 

 

III. Przedmiot akcji: 

1. Przedmiotem akcji jest wykonanie  pracy plastycznej lub nagranie 

krótkiego filmiku pt. „Co robią Twoje uczucia w czasie wolnym?” 

2. Forma pracy plastycznej : płaska , A4 lub A3. 

Technika pracy: dowolna - (rysunek kredką, flamastrem, węglem, 

malowanie, wyklejanie/wydzieranie, grafika, collage itd.) 

3. Krótki, około 2 minutowy filmik nagrany np. telefonem (uczucie 

wyrażone np. poprzez taniec, grę na instrumentach) 

 

 



IV. Uczestnicy akcji: 

1. Akcja skierowana jest do dzieci z wrocławskich przedszkoli i szkół 

podstawowych  - klasy 1-3. 

2. Prace plastyczne lub filmik można  wykonać indywidualnie lub 

grupowo. 

 

 

V. Zasady udziału w akcji: 

 

1. Chęć udziału w akcji zgłasza nauczyciel przedszkola/edukacji 

wczesnoszkolnej/nauczyciel-wychowawca świetlicy poprzez wysłanie 

wiadomości e-mail na adres dzieci@wbp.wroc.pl w terminie do 

07.05.2021r. 

2.  Po otrzymaniu zgłoszenia, nauczyciel zapoznaje się z regulaminem 

akcji. 

3.Biblioteka udostępnia nauczycielowi scenariusz zajęć do 

przeprowadzenia z dziećmi oraz niepełną wersję książki wraz z planszami 

edukacyjnymi w formacie pdf i jpg.  

4.Nauczyciel zobowiązany jest do wykorzystania materiałów 

dydaktycznych wyłącznie podczas prowadzonych przez siebie zajęć ze 

swoją grupą. Nie jest możliwe nagrywanie zajęć i publikacja ich w sieci. 

5. Każda praca powinna posiadać na odwrocie metryczkę zawierającą : 

imię dziecka, nazwę przedszkola lub szkoły, imię i nazwisko nauczyciela 

pod kierunkiem którego została wykonana praca. 

6. Zdjęcie/scan prac plastycznych lub filmik należy przesłać do 

31.05.2021 r. na adres e-mail: dzieci@ wbp.wroc.pl; 

Oryginały prac plastycznych należy przesłać (lub dostarczyć osobiście ) na 

adres :  

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja, ul. Kraińskiego 1, 51-

153 Wrocław (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „Co robią 

Twoje uczucia w czasie wolnym?” 

7. Wszyscy nauczyciele biorący udział w akcji  wraz ze swoją grupą/klasą 

otrzymają  pisemne podziękowania. 

 



VI. Kontakt: 

           Informacje o akcji można uzyskać : 

               Dolnośląska Biblioteka Publiczna – Dział Pracy z Dziećmi  
 -Liliana Pietruszyńska, Ewa Kilar, adres email : dzieci@ wbp.wroc.pl; 

            Szkoła Podstawowa nr 29 (biblioteka szkolna) 
            - Anna   Wysocka- Boberska tel: 71 798 67 20  
 

VII. Postanowienia końcowe: 

1. Organizator akcji zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

2. W sprawach spornych nieobjętych regulaminem decyduje Organizator. 

3.Udział w akcji jest równoznaczny z przyjęciem warunków                          
regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika akcji 
zgodnie z Art.13 ust.1 -2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

 
*Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we 
Wrocławiu, ul. Kraińskiego 1, 50-153 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony 
danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Z. Krasińskiego 16, 60-
830 Poznań.  
Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych  znajdziesz na stronie szkoły : 
www.sp29.wroc.pl.  
 *Administratorem danych osobowych jest Dolnośląska biblioteka Publiczna im. Tadeusza 
Mikulskiego we Wrocławiu ul. Rynek 58, 50-116 Wrocław, reprezentowana przez Dyrektora  - 
Pana Andrzeja Tywsa. Inspektorem ochrony danych osobowych w Dolnośląskiej Bibliotece 
Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu jest Pan Mariusz Gabrysiak , email: 
mgabrysiak@wbp.wroc.pl, tel 71 3352248 
Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych znajdziesz na stronie:                    
https://www.wbp.wroc.pl/wbp/index.php/pl/dla-czytelnikow/regulaminy-biblioteczne  

 

4.Uczestnicy zgadzają się powierzyć organizatorowi prawa do nieodpłatnego 
wykorzystania prac oraz udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego 
imienia i nazwiska oraz wizerunku (filmu) utrwalonego w związku z akcją, do 
jego organizacji i promocji. 
5.Prace dzieci oraz  filmiki będą publikowane w Internecie w formie prezentacji 

online na fb Działu Pracy z Dziećmi DBP, fb Szkoły Podstawowej nr 29, fb 

Wydawnictwa Dwie Siostry oraz fb Cały Wrocław Czyta. W przypadku otwarcia 

biblioteki prace zaprezentowane będą w Galerii Podróżnika. 

6.Prace, zdjęcia/skany , filmy nie będą zwracane i przechodzą na własność 

Organizatora. 
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