REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
KLAS VII-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Cele konkursu:
1. Możliwość autokreacji artystycznej;
2. Kształtowanie i rozwijanie kultury języka polskiego;
3. Doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich;
4. Pogłębianie kontaktu z wartościową literaturą (szczególnie współczesną poezją polską i światową).
Zasady uczestnictwa:
1. Organizatorem przeglądu powiatowego jest Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie.
2. Przegląd ma formę konkursu.
3. Konkurs składa się tylko z etapu powiatowego.
4. W przeglądzie mogą wziąć udział uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych powiatu lubińskiego.
5. Komisje szkolne typują maksymalnie pięciu laureatów. Można zgłaszać uczestników indywidualnie
(przez rodziców).

6. Kategorie:
 recytacja
 poezja śpiewana
7. Uczestnicy przygotowują dwa utwory, prezentują jeden (jurorzy mogą poprosić o prezentację
drugiego utworu)
 poezja + poezja (recytacja)
 poezja + proza (recytacja)
 poezja śpiewana + poezja śpiewana
8. Prezentacja utworów (w sumie) nie powinna przekroczyć 5 minut.
9.Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:
 dobór repertuaru;
 dykcję;
 interpretację utworu;
 kulturę słowa;
 ogólny wyraz artystyczny.
10. Karty zgłoszeń należy dostarczyć na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 5a
lub mailowo: mdklubin@poczta.onet.pl
tel. 724 383 464 (dział imprez) lub 728 885 933
Terminy:
 Termin przeglądu: 22.04.2021r. godz.10.00
 Termin składania (przesyłania) zgłoszeń do 15.04.2021r.
Informacje dodatkowe:
1.

2.

3.

Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie zgłoszeń, podanie numeru kontaktowego oraz
pełnego imienia i nazwiska autorów a także zaznaczenia utworu, który będzie
prezentowany w pierwszej kolejności.
Informujemy, że podczas wydarzenia robione będą zdjęcia, filmy, wywiady z uczestnikami oraz laureatami,
w celu dokumentacji oraz promocji i reklamy konkursu. Zebrane materiały ( fotografie, zapis
audiowizualny) zostaną nieodpłatnie wykorzystane przez organizatora i patronów medialnych, bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w działaniach medialnych prowadzonych przez
organizatora oraz patronów medialnych, w szczególności do zamieszczenia fotorelacji z przebiegu
konkursu na stronie internetowej organizatora i patronów medialnych, lokalnej prasie i telewizji.
Formuła konkursu może ulec zmianie o czym poinformujemy telefonicznie.

4.

Dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków
przedmiotowego regulaminu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie, ul. KEN 6a, 59300 Lubin, tel. 76 847 86 64, e-mail: sekretariat@mdk-lubin.pl
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail : iodo@amt24.biz
4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia
zwycięzców/laureatów konkursu oraz w celach promocyjno-marketingowych, na podstawie art. 6 ust.1 lit.a
RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie
przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane
osobowe w imieniu Administratora.
6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
konkursu następnie przez okres dochodzenia roszczeń.
7.

Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje (na zasadach określonych w RODO) prawo dostępu do treści
jego danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz prawo do:
 usunięcia danych o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest konieczne ze względu na obowiązki prawne
ciążące na Administratorze,
 wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania,
 cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obwiązującym
prawem.

8.

9.

W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.
Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne
jednak odmowa ich podania uniemożliwi uczestnictwo w konkursie.

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Załącznik 1
ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UCZESTNICTWO
DZIECKA W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ……………………………….……………..
(imię i nazwisko dziecka)
w konkursie pn. ………………………………………………………………………………...
organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie.
Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne
i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia
jak również wycofania powyższej zgody.
……………………………………………………………….…………………………………
data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)

Załącznik 2
KARTA ZGŁOSZENIA
na
POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

1. Imię i nazwisko uczestnika:
.....................................................................................................................................................
2. Kategoria................................................................................................................
3. Nazwa i adres placówki lub szkoły (jeśli deleguje), telefon kontaktowy:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. Repertuar :
I utwór

......................................................................................................................................................
tytuł utworu

......................................................................................................................................................
pełne imię i nazwisko autora
II utwór

......................................................................................................................................................
tytuł utworu

......................................................................................................................................................
pełne imię i nazwisko autora

5. Imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna artystycznego:
......................................................................................................................................................
6. Potrzeby techniczne:
.......................................................................................................................................................

