REGULAMIN XXV KONKURSU RECYTATORSKIEGO
im. LUDWIKA HIERONIMA MORSTINA
FINAŁ POWIATOWY
I.
Organizator:
Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach
II.
Patronat i fundator nagród:
Starosta Powiatu Proszowickiego
Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice
III.

•
•
•
•
•

Cele konkursu:
Popularyzacja literatury pięknej,
Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich,
Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
Kształtowanie związków emocjonalnych z tradycją lokalną,
Upamiętnienie i propagowanie twórczości rodzimego pisarza.

IV.
Regulamin:
1. W konkursie biorą udział uczniowie ze szkół podstawowych powiatu proszowickiego w dwóch
kategoriach wiekowych:
- klasy IV-VI
- klasy VII-VIII
2. Każda gmina może być reprezentowana przez najwyżej SIEDMIU recytatorów w każdej
kategorii wiekowej.
3. Laureaci konkursów gminnych biorą udział w finale powiatowym organizowanym
dn. 26.11.2021 r. (piątek) w sali nr 8 Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach, ul. 3 Maja 72:
- od godz. 9.00 – dla uczniów klas IV-VI
- od godz. 11.00 – dla uczniów klas VII-VIII
Ze względów epidemiologicznych, aby nie gromadzić w sali dużej ilości osób, po otrzymaniu
kart zgłoszeń, poinformujemy Państwa o szczegółowych godzinach przesłuchań dla
poszczególnych szkół.
4. W dniu konkursu odbędą się tylko przesłuchania recytatorów, wyniki zamieszczone zostaną
na naszej stronie internetowej oraz szkoły zostaną o nich poinformowane telefonicznie.
5. Czas prezentacji jednego uczestnika – do 3 minut.
6. Jury oceniać będzie:
•
•
•
•

dobór i rozumienie tekstu,
poprawność i ekspresję wypowiedzi, którą należy wyrazić w głosie, a nie w nadmiernej gestykulacji,
dykcję oraz opanowanie tekstu,
umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością.

7. Organizator przewiduje pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe, które dostarczymy
laureatom do poszczególnych szkół.
V.
1.
2.

Warunki uczestnictwa:
Przygotowanie jednego dowolnego utworu poetyckiego lub jednego fragmentu prozy
Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie i złożenie karty uczestnictwa konkursu w
sekretariacie Centrum Kultury i Wypoczynku, 32-100 Proszowice, ul. Kosynierów 16, tel/fax:
012/386-19-24, e-mail: ckiw@tlen.pl, do dnia 22.11.2021 r.

Uwaga:
W przypadku wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią, Organizator zastrzega sobie prawo
do zorganizowania konkursu w formie on-line (nagranie recytatorów i przysłanie do nas filmików
drogą elektroniczną), o czym będzie informował szkoły telefonicznie.

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.

