
REGULAMIN 

XXI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Uczniów Szkół Podstawowych 

„WIOSENNE PRZEBUDZENIE”  

Murowana Goślina, 3 kwietnia 2020 r. 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej 

Goślinie, przy współudziale ośrodków kultury powiatu poznańskiego oraz szkół 

podstawowych powiatu poznańskiego. 

2. Celem konkursu jest prezentacja, doskonalenie oraz konfrontacja umiejętności 

recytatorskich, a także przybliżenie uczestnikom dorobku poetów polskich, kreowanie 

wrażliwości artystycznej i rozwijanie uzdolnień twórczych. 

3. Konkurs przebiega w trzech etapach: eliminacje szkolne, eliminacje gminne i finał 

powiatowy. 

4. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, przebiega w oparciu o podział 

na trzy kategorie wiekowe: 

• grupa najmłodsza – uczniowie klas I – III, 

• grupa młodsza – uczniowie klas IV – VI,  

• grupa starsza – uczniowie klasy VII – VIII. 

5. Eliminacje gminne przeprowadzane przez właściwe ośrodki kultury mają na celu 

wyłonienie 3 reprezentantów gminy (po jednym w każdej kategorii wiekowej) do 

finału powiatowego. 

6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przygotowanie prezentacji dowolnego 

wiersza, którego wykonanie nie przekracza 4 minut. 

Uczniowie klas VII-VIII przygotowują dodatkowo fragment prozy (maksymalny 

czas prezentacji wiersza i prozy nie powinien przekraczać 6 minut). 

7. Karty uczestników zakwalifikowanych do finału powiatowego należy przesłać do dnia 

30 marca br. pod adres:  

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie  

ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina, 

email: dom.kultury@murowana-goslina.pl (scan) 

8.  Komisje konkursowe są powoływane przez organizatorów poszczególnych etapów 

konkursu. 

9. W ocenie prezentacji komisje konkursowe biorą pod uwagę wybór tekstu, interpretację, 

technikę wykonania, prezencję oraz ogólny wyraz artystyczny. 

10. Dla laureatów poszczególnych etapów nagrody zabezpieczają właściwi organizatorzy. 

11. Wszystkie etapy konkursu są otwarte dla publiczności. 

12. Dla laureatów finału powiatowego przewidziane są nagrody rzeczowe, dla wszystkich 

uczestników finału upominki. 

13. Konkurs będzie rejestrowany w formie obrazów i dźwięków na współcześnie dostępnych 

nośnikach, uczestnicy wyrażają zgodę na ich wykorzystanie przez organizatora w celach 

informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych – bez roszczeń finansowych z tym 

związanych zgodnie z  art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1231). Jednocześnie informujemy że 

każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wynikające z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. dotyczące 

wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.  

14. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

15. Podpisanie wypełnionej karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad 

ustalonych w regulaminie. 

16. Dane osobowe 

W etapie powiatowym administratorem danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek 

Kultury i Rekreacji ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina. Kontakt z naszym 

Inspektorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: 

dom.kultury@murowana-goslina.pl lub listownie pod podanym powyżej adresem.  

W etapach szkolnym oraz gminnym administratorami danych osobowych są ich 

organizatorzy (szkoły oraz ośrodki kultury z poszczególnych gmin). 

Dane przetwarzane będą w związku z uczestnictwem w organizowanym przez 

Administratora XXI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Uczniów Szkół 

Podstawowych „WIOSENNE PRZEBUDZENIE”, na podstawie: 

- Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. dane będą przetwarzane w związku z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie wizerunku. 

- Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. dane będą przetwarzane w związku z udziałem w konkursie. 

- Art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. realizacja zadania publicznego. Zaspokojenie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty - zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym, obejmują m.in. upowszechnianie kultury. 

Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z 

Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług zapewniający nam 

rozwiązania techniczne i organizacyjne, podmiotom świadczących usługi nowych 

technologii, podmiotom świadczącym obsługę i serwis informatyczny, wysyłki 

biuletynów internetowych, pomiotom świadczących usługi prawne dla Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Informujemy o prawie dostępu do danych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych oraz prawie 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne ale ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości zapisania na 

organizowany konkurs. Informujemy ponadto, że w przypadku stwierdzenia naruszeń 

przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


