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NASZA MAŁA/WIELKA DEMOKRACJA jest konkursem czytelni- 
czym przeznaczonym dla uczniów klas 7–8 szkół podstawowych, 
działających na terenie Gdańska. W roku szkolnym 2022/2023 od- 
bywa się trzecia edycja konkursu. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Organizatorami konkursu są:
▪  Zespół Szkół Specjalnych nr 1 
 ul. Batorego 26, 80-251 Gdańsk 
▪ Europejskie Centrum Solidarności
 pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk
Wymienione instytucje dalej będą zwane Organizatorami.

Cele konkursu:
▪ Popularyzowanie czytelnictwa wśród młodzieży 
▪ Budowanie świadomości historycznej i obywatelskiej
▪ Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
▪ Rozwijanie umiejętności językowego ujmowania refleksji  
 na temat tekstów wskazanych do lektury
▪ Kształcenie umiejętności wypowiadania się na wskazany
 temat i argumentowania swojego stanowiska w dyskusji.

Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonuje nauczyciel/ka,  
wypełniając formularz zgłoszeniowy online dostępny pod adresem: 
https://forms.office.com/e/QgAnvMGym0.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 grudnia 2022.
 
Nauczyciel/ka dokonujący/a zgłoszenia wybiera reprezentację 
szkoły, składającą się z czworga uczniów.
 
W przypadku niemożności przybycia członka drużyny na spotkanie, 
szkoła zobowiązana jest wyznaczyć jego/jej zastępcę/zastępczynię.

Konkurs odbywa się w trzech etapach. Każdy etap przeprowadzony 
zostanie w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatorów, przy-
bierając formę moderowanego spotkania.

Na wszystkich etapach uczniowie odpowiadają na pytania doty- 
czące bieżącej lektury oraz biorą udział w dyskusji przeprowadzonej 
przez moderatora.

Z przyczyn niezależnych (np. wzrost zagrożenia epidemicznego) 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca, czasu 
oraz sposobu przebiegu poszczególnych etapów. 
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O wszystkich szczegółach Organizatorzy poinformują uczestników 
w stosownym czasie.

Harmonogram i lista lektur:
▪ styczeń 2023  | lektura książki: 
 Joanna Papuzińska „Zbuntowane słowa” 
 (Wydawnictwo Literatura, 2019)
▪ 10 lutego 2023  | pierwsze moderowane spotkanie literackie
▪ marzec 2023 | lektura książki: 
 Andrzej Trzeciak, „Stocznia Gdańska. Miejsca, ludzie, historie”,
 rozdz. „Ikony Solidarności”, s. 99–123 
 (Wydawnictwo ECS, 2019) 
▪ 14 kwietnia 2023 | drugie moderowane spotkanie literackie
▪ maj 2023 | lektura książki: 
 Grażyna Bąkiewicz, „Kto tu rządzi? Demokracja od podwórka”
 (Wydawnictwo Literatura, 2022)
▪ 2 czerwca 2023 | trzecie moderowane spotkanie literackie  

na zakończenie projektu | wyłonienie przez komisję konkur- 
sową trzech najlepszych drużyn oraz najaktywniejszych 
uczestników projektu.

Uroczysta gala z wręczeniem nagród planowana jest w pierwszej 
połowie czerwca.

Miejsce przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu:
 Europejskie Centrum Solidarności, biblioteka 
 pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk

Skład komisji konkursowej w roku szkolnym 2022/2023:
▪ Agata Markiewicz-Babło – Zespół Szkół Specjalnych nr 1 
 w Gdańsku
▪ Magdalena Madey – Europejskie Centrum Solidarności
▪ dr Arkadiusz Smagacz – Europejskie Centrum Solidarności

Członkowie komisji konkursowej są odpowiedzialni za przygotowa- 
nie pytań do wskazanych lektur oraz moderację spotkań z uczniami. 

Organizatorzy przewidują dla zwycięskich drużyn oraz ich szkol-
nych opiekunów nagrody książkowe, gadżety i dyplomy. Ponadto 
każdy z nauczycieli otrzyma certyfikat potwierdzający udział  
w projekcie.
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Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów lub 
odwołania konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:  
58 772 41 078, 506 195 829 lub pisząc na adres poczty e-mail: 
a.smagacz@ecs.gda.pl. Osoba kontaktowa: dr Arkadiusz Smagacz.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest wyłącznie:
▪ Biblioteka Europejskiego Centrum Solidarności 
 tel.: 58 772 40 78, 58 772 41 24
 e-mail: biblioteka@ecs.gda.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobo-
wych możecie się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony 
danych pod następującym adresem e-mailowym:
▪  iodo@ecs.gda.pl

Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgłoszenie 
do konkursu, jego przeprowadzenie, a także ogłoszenie wyników 
oraz przekazanie zwycięzcom nagród.

Podstawa przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO, tj. na bazie Państwa dobrowolnej i niewymuszonej zgody 
na przetwarzanie danych osobowych.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane od momentu wyrażenia 
zgody na ich przetwarzanie do czasu wycofania zgody lub przez 
czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty 
uprawnione do uzyskania danych na mocy przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa lub/i podmioty, które na mocy podpisa-
nych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych prze-
twarzają je na wyraźne polecenie i w zakresie określonym przez 
Administratora.
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Uprawnienia przysługujące na gruncie RODO
Osobom, których dane dotyczą przysługują w zakresie określo-
nym przez właściwe przepisy RODO następujące uprawnienia:
▪  prawo dostępu do danych, w tym uzyskania ich kopii
▪  prawo do sprostowania danych
▪  prawo do usunięcia danych
▪  prawo do ograniczenia przetwarzania
▪  prawo do przenoszenia danych
▪  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem prze-
twarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Uprawnienia związane 
ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wycofania zgody 
na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie 
zgody może nastąpić w formie wysłania żądania na adres e-mail 
lub adres pocztowy Administratora.

Konieczność podania danych oraz skutek ich niepodania
Podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobro- 
wolny, zaś ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości 
wzięcia udziału w Konkursie.

Przekazywanie danych do państw trzecich
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podej-
mowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
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