
Regulamin konkursu recytatorskiego „Wiersze o mojej Ojczyźnie”

Z uwagi na zagrożenie epidemią realizacja konkursu odbędzie się w formie online.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku.
2. Konkurs recytatorski adresowany jest do przedszkolaków i uczniów kl. I-III

z Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

§ 2. Cele konkursu

1. Pielęgnowanie postaw patriotycznych.

2. Popularyzowanie poezji opiewającej piękno naszej Ojczyzny.

3. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną.

4. Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci, promocja talentów.

§ 3. Czas trwania i przebieg konkursu

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:

 kategoria I (przedszkolacy i uczniowie kl. I),

 kategoria II (uczniowie z kl. II-III).

Zgłoszenie (podstawowe informacje o uczestniku, informacje o repertuarze, plik video z nagraną
prezentacją  konkursową)  należy  przesłać  pocztą  elektroniczną  na  adres:
biblioteka@mielnik.com.pl do dnia  15.10.2020 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie
biblioteki http://www.biblioteka.mielnik.com.pl do dnia 30.10. 2020 roku.

§ 4. Zasady uczestnictwa w konkursie

Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać:

1. podstawowe informacje o uczestniku(imię i nazwisko ,wiek),

2. informacje o repertuarze(tytuł i autor prezentowanego wiersza),

3. plik video z nagraną prezentacją utworu (przesłane filmy zostaną wykorzystane tylko w 
celach konkursowych).

http://www.biblioteka.mielnik.com.pl/
mailto:biblioteka@mielnik.com.pl


Prezentowany wiersz musi być o tematyce patriotycznej. 

Prezentacja nie powinna przekraczać 2 minut.

§ 5. Nagrody

Laureaci miejsc I, II, III konkursu w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe. 
Komisja może przyznać wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

§ 6. Kryteria oceny

1. Nadesłane prezentacje konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora.

2. W swojej ocenie jury kierować się będzie następującymi kryteriami:

 dobór repertuaru,

 walory artystyczne prezentowanych tekstów,

 interpretacja,

 dykcja,

 ogólny wyraz artystyczny.

§ 7. Pozostałe ustalenia

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestników.

2. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie GBP w Mielniku, ul. Zaszkolna 1 oraz na 
stronie internetowej biblioteki: https://biblioteka.mielnik.com.pl/

3. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać osobiście w GBP w Mielniku lub 
pod numerem telefonu 85 65 77 015

 Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu recytatorskiego „Wiersze o mojej Ojczyźnie” –
karta zgłoszenia

 Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna RODO



Załącznik nr 1do REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
 

„Wiersze o mojej Ojczyźnie”

Karta zgłoszenia do konkursu

Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko ................................................................................................

Wiek ...................

Tytuł i autor prezentowanego wiersza ………………………………………. 

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) ………………………………………….
 
Telefon do rodzica (opiekuna) uczestnika........................................................

E-mail rodzica (opiekuna) uczestnika ..............................................................

Poniższa zgoda jest wyrażona dobrowolnie, lecz jej nieudzielenie spowoduje 
brak możliwości wzięcia udziału w konkursie:

□Tak □Nie Akceptuję Regulamin konkursu

□Tak □Nie Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / 
danych dziecka zawartych w formularzu konkursowym oraz wizerunku przez 
Organizatora konkursu w celach związanych z realizacją konkursu, 
wyłonieniem zwycięzców, wręczeniem nagród oraz promocją działalności 
Organizatora.
 □Tak □Nie Wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego wizerunku / wizerunku 
dziecka utrwalonego podczas konkursu oraz wręczenia nagród na stronie 
Organizatora.

Data i podpis opiekuna uczestnika ………………………………………….



Klauzula informacyjna RODO

1. W  związku  z  zapisami  art.  13  ROZPORZĄDZENIA  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  I
RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. Z 2016 r.,
L119,  poz.1)  informujemy,  że  Administratorem  Państwa  danych  jest: Gminna  Biblioteka
Publiczna w Mielniku, ul. Zaszkolna 1, 17-307 Mielnik, tel. 85 65-77-015

2. Informujemy, że na mocy art.37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych (IOD) – Pana Stefana Książka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych
osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl

3. Pana/Pani  dane osobowe będą przetwarzane  w celu  przeprowadzenia  konkursu recytatorskiego
„Wiersze o mojej Ojczyźnie” w ramach projektu „Lubię książki”.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich o raz dzieci jest dobrowolne, przetwarzanie
tych danych odbywać się będzie na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody.

5. Administrator  Danych  przetwarza  Państwa  dane  w  ściśle  określonym,  minimalnym  zakresie
niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

6. Administrator może powierzyć Państwa dane innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia
danych do przetwarzania zawartej z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora.

7. Dane osobowe przetwarzane prze Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub wycofania zgody, nie dłużej niż 5 lat.

8. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:

 dostępu do danych osobowych jej dotyczących i danych dziecka oraz otrzymania ich kopii,

 żądania sprostowania danych,

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia  zgody na przetwarzanie  danych w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.  Wycofanie  zgody  jest  jednoznaczne  z  wycofaniem  się  z  konkursu,  ponieważ  od
momentu  jej  wycofania  Administrator  nie  będzie  miał  podstawy  do  przetwarzania  danych
osobowych.

10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję
na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc n adres: iod-sk@tbdsiedlce.pl

mailto:iod-sk@tbdsiedlce.pl
mailto:iod-sk@tbdsiedlce.pl


11. Przysługuje  Państwu  prawo wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  na  niezgodne  z  RODO
przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.  Organem właściwym dla ww.
skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz
profilowaniu.

13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji między narodowych.


