OCZAROWANI BAJKĄ
Konkurs recytatorski online
dla dzieci i młodzieży z klas I-VI,
ze szkół POWIATU PROSZOWISKIEGO
Uczestnicy konkursu przesyłają Organizatorowi
w formie pliku video nagraną swoją recytację
wybranego utworu.

Patronat i fundatorzy nagród:
Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice
Starosta Powiatu Proszowickiego
Regulamin:
I.

Organizator:
Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, tel. 12/386 19 24, kom. 728 454 879

II. Cele konkursu:
rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji, literaturą i poezją,
szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa,
wychowanie estetyczne przez kontakt z literaturą dziecięcą i młodzieżową.
III. Terminy:
- przyjmowanie kart zgłoszeń: do 15.03.2021 r.
- przyjmowanie nagrań występów: do 19.03.2021 r.
V. Warunki uczestnictwa:
1) Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z powiatu proszowickiego.
2) Odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VI.
3) Z każdej szkoły z terenu powiatu proszowickiego w konkursie może wziąć udział max. 4 dzieci
w każdej kategorii wiekowej. Szkoły dokonują eliminacji wstępnych we własnym zakresie.
Uwaga: W przypadku większej ilości recytatorów z danej szkoły, bardzo prosimy o kontakt
z organizatorem.
4) Zadaniem każdego uczestnika jest recytacja jednego dowolnie wybranego utworu literackiego: bajki,
baśni, legendy, utworu poetyckiego pisanego prozą lub wierszem, dostosowanego do wieku
wykonawcy.
5) Uczestnicy konkursu przesyłają Organizatorowi w formie pliku video nagraną swoją recytację
wybranego utworu.
6) Czas trwania prezentacji jednego uczestnika – max. 3 minuty.
7) Uczestnicy proszeni są o przesłanie karty zgłoszenia na adres Organizatora do dnia 15.03.2021 r.
Można ją dostarczyć osobiście, pocztą, faxem lub mailem, na adres:
Centrum Kultury i Wypoczynku, 32-100 Proszowice, ul. Kosynierów 16,
tel/fax: 012/386-19-24, e-mail: kontakt@ckproszowice.pl
8) Uczestnicy proszeni są o dostarczenie nagrań swojego występu najpóźniej do 19.03.2021 r.
Nagranie powinno być wykonane z jednego ujęcia, tak, by było widać całą sylwetkę osoby recytującej.
Plik nie może być montowany czy udoskonalany po nagraniu.
Prezentację można dostarczyć osobiście na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pendrive) do siedziby
Organizatora lub wysłać elektronicznie przez stronę internetową We Transfer www.wetransfer.com, na
adres: kontakt@ckproszowice.pl
VI. Ocena:
W dniach 22-23 marca br. jury oceniać będzie recytatorów na podstawie przesłanych nagrań. Oceniane będą:
• dobór i rozumienie tekstu,
• poprawność i ekspresję wypowiedzi, którą należy wyrazić w głosie, a nie w nadmiernej gestykulacji,
• dykcję oraz opanowanie tekstu, umiejętność prezentacji.
Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na naszej stronie internetowej, a ponadto laureaci powiadomieni
zostaną telefonicznie o wynikach.
VII. Nagrody:
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a ich recytacje zamieszczone zostaną na naszej stronie
internetowej www.ckproszowice.pl
Uwagi końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w regulaminie konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia nagrań występów nagrodzonych uczestników na swojej stronie
internetowej www.ckproszowice.pl
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Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w
Proszowicach, Rynek 18, 32-100 Proszowice.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Damian Król – iodo@proszowice.pl, tel. bezp.
12 385 12 23 lub 12 386 10 20, 12 386 10 05 wew. 153.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty realizujące na zlecenie Administratora
usługi poligraficzne, promocyjne, marketingowe oraz użytkownicy portali społecznościowych
facebook, twitter, youtube, którego serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki,
gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności
mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Twoje zostaną przetransferowane przez
serwisy na ich serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z
działalnością serwisu.
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
8. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
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