
Regulamin 
XI Gminnego Konkursu Recytatorskiego 

„MÓWIĆ PIĘKNIE – PROZĄ i WIERSZEM” 
I. 

1. Celem konkursu jest kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań literaturą  
i sztuką , kulturą żywego słowa oraz stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa w procesie  

    wychowania przez sztukę. 
2. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie, ul. Kolejowa 4. 

• Współorganizatorem konkursu jest Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół.  

• Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo. 
3. Konkurs adresowany jest do uczniów Szkół Podstawowych Gminy Jaraczewo. 
4. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie przez szkołę i złożenie karty zgłoszenia (załącznik do 

regulaminu) w siedzibie organizatora do dnia 21 lutego 2020r. 
  a/ Szkoły typują do konkursu maximum 6 uczestników. 
6. Konkurs odbędzie się  28 lutego 2020r. roku o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaraczewie, 

ul. Kolejowa 4. 
II. 

1. Uczestnicy konkursu prezentują się w dwóch kategoriach :  
  a/ uczniowie Szkół Podstawowych klasy III - V 
  b/ uczniowie Szkół Podstawowych klasy VI - VIII 
2. Uczestnik konkursu przygotowuje do prezentacji dwa utwory (w całości lub we fragmentach) – jeden poetycki i 

jeden prozatorski (organizatorzy sugerują utwory, spoza omawianych na lekcjach) 
3. Czas trwania prezentacji (obu utworów) nie może przekroczyć 8 minut. 
4. Uczestników konkursu oceniać będzie powołane przez Organizatora Jury, którego werdykt jest ostateczny i 

niepodważalny. 
5. Jury oceni prezentacje Uczestników wg następujących kryteriów:   
  - dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych 

   uczestnika);  
  - interpretacja utworów; 
  - kultura słowa;  
  - ogólny wyraz artystyczny. 
6. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, nagrody i wyróżnienia ufundowane przez : Burmistrza Miasta i Gminy 

Jaraczewo oraz Organizatorów. 
7. Uczestnicy, zgłaszający udział w Konkursie, zgadzają się powierzyć organizatorom prawo do nieodpłatnego 

wykorzystania rejestracji ich występów (audio, TV, foto, prasa, strona www GOK). 

 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

1. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie, 

reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka z siedzibą: ul. Kolejowa 4 63-233 Jaraczewo,   

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: inspektor@rodo-krp.pl    

tel. 792 304 042 

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu pracowników Ośrodka 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  

4. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez 5 lat lub do wycofania zgody,   

5. Posiada Pani/Pan prawo do:  żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, 

jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować ograniczeniem 

sposobu kontaktu do poczty tradycyjnej.    

7. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z 

Imprezą. Zgoda taka jest równoznaczna z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na 

użycie utworów w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z Przeglądem na czas nieoznaczony, ze 

szczególnym uwzględnieniem zwielokrotniania utworów, zapisu na dowolnym nośniku oraz dokonywania 

opracowań utworu (wykonywanie praw zależnych). 

8. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z udzieleniem nieodpłatnego zezwolenia na nagrywanie, 

fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku Uczestnika. 
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