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REGULAMIN   

I GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH  

pn. „OZIMSKIE SPOTKANIA Z POEZJĄ” 

POD PATRONATEM BURMISTRZA OZIMKA 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku działająca 

w strukturze Domu Kultury w Ozimku. Konkurs został objęty Patronatem Burmistrza 

Ozimka. 

II. UCZESTNICY 

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu gminy Ozimek  

i zostanie rozegrany w następujących kategoriach wiekowych: 

1. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych 

2. Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych 

3. Uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych 

4. Uczniowie klas szkół średnich 

III. CELE KONKURSU 

 Pielęgnowanie kultury języka ojczystego. 

 Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji. 

 Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej. 

 Poznanie pracy innych – konfrontacja dorobku. 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Każdy z uczestników konkursu ma za zadanie przygotowanie recytacji 1 utworu 

poetyckiego, dostosowanego do swojej kategorii wiekowej. Czas prezentacji nie 

może przekroczyć 5 minut. Każda szkoła może zgłosić w poszczególnych 

kategoriach maksymalnie 3 osoby, a w przypadku placówek posiadających powyżej 

dwóch klas na jednym poziomie limit uczestników może zostać zwiększony do 6 osób 

dla każdej kategorii. 

2. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie wypełnionej karty uczestnika (Załącznik 

nr 1) wraz ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie  

oraz na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. 

3. W przypadku wystąpienia ewentualnych utrudnień związanych z trwającą epidemią 

koronawirusa SARS-Cov-2 , np. przejścia szkoły lub klasy w tryb nauczania zdalnego, 

organizator dopuszcza możliwość udziału w konkursie w formie online, tzn. poprzez 
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zgłoszenie audiowizualnego nagrania recytacji. Wymagania dotyczące tej formy 

udziału w konkursie określa Załącznik nr 2. 

4. Uczestnicy biorący udział w konkursie w formie stacjonarnej, tzn. w budynku Domu 

Kultury w Ozimku, nie powinni wykazywać objawów świadczących o chorobie 

zakaźnej tj. mieć podwyższonej temperatury, uporczywego kaszlu lub kataru. 

5. Konkurs zostanie rozegrany z zachowaniem zasad rygoru sanitarnego. Przesłuchania 

uczestników poszczególnych kategorii odbędą się o różnych godzinach, a  szkoły będą 

miały wydzielone sektory na widowni. Uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk 

oraz zasłaniania ust i nosa (maską ochronną lub chustą) podczas oczekiwania na swoją 

prezentację. W trakcie recytacji uczestnik występuje bez ochrony ust i nosa, ale 

zachowuje bezpieczny dystans od pozostałych uczestników. 

6. Grupie uczestników z każdej szkoły może towarzyszyć maksymalnie dwóch 

opiekunów. 

7. Uczestnicy konkursu zostaną ocenieni przez powołane przez Organizatora jury, które 

przy ustalaniu werdyktu weźmie pod uwagę: 

 dobór repertuaru (wartości artystyczne utworu oraz jego dobór do możliwości 

wykonawczych uczestnika, w tym wieku), 

 interpretację utworu, 

 kulturę słowa, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

8. Osoby uczestniczące w konkursie w formie online zostaną ocenione przez jury razem 

z uczestnikami stacjonarnymi ze swojej kategorii  na podstawie nadesłanych 

audiowizualnych nagrań recytacji.  

9. Laureaci poszczególnych kategorii otrzymają nagrody książkowe, a wszyscy 

uczestnicy pamiątkowe dyplomy. 

10. W przypadku przyznania nagrody osobie uczestniczącej w konkursie w formie online 

zostanie ona poinformowana mailowo o werdykcie jury, a nagroda będzie oczekiwała 

na odbiór w Bibliotece dla Dorosłych w godzinach pracy. 

11. Zgłoszenia należy składać w Bibliotece dla Dorosłych (w budynku Domu Kultury  

w Ozimku) w terminie do  12 października 2020 roku.  W szczególnych 

przypadkach, np. przejścia szkoły lub klasy w tryb nauczania zdalnego, będzie 

możliwe późniejsze złożenie zgłoszenia, jednak nie później niż do dnia  

16 października 2020. 

12. Konkurs zostanie rozegrany  na scenie Domu Kultury w Ozimku w dniach  

22 i 23  października 2020 roku zgodnie z harmonogramem ustalonym dla 

poszczególnych kategorii: 

 22.10.2020 godz. 9.00 – uczniowie klas I – III szkół podstawowych 

 22.10.2020 godz. 11.00 – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych 

 23.10.2020 godz. 9.00 – uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych 

 23.10.2020 godz. 11.30 – uczniowie klas szkół średnich 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godzin rozpoczęcia prezentacji  

w poszczególnych kategoriach z uwagi na ilość otrzymanych zgłoszeń. Informacja  

o zmianach zostanie zamieszczona na stronie www.dk.ozimek.pl. 
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V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA INFORMACYJNA) 

 

Zgodnie z wymogami określonymi w 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 (zwanego dalej RODO), informujemy, że: 

 

 

1. Administratorem  danych osobowych uczestnika I Gminnego Konkursu 

Recytatorskiego pn. „Ozimskie Spotkania z Poezją” jest Dom Kultury w Ozimku  

z siedzibą przy ul. księdza Kałuży 4, 46-040 Ozimek tel. 774651139, reprezentowany 

przez Dyrektora. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną 

poprzez mail: sekretariat@dk.ozimek.pl lub pisemnie na adres siedziby.  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika konkursu 

przez Dom Kultury w Ozimku można się skontaktować z powołanym przez Dyrektora 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez email: iod@dk.ozimek.pl lub 

pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Dane osobowe uczestnika konkursu są zbierane, przechowywane i przetwarzane 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO, czyli na podstawie zgody uczestnika,  

a w przypadku osób niepełnoletnich rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, w celu 

prawidłowej realizacji konkursu, jak również jego popularyzacji na stronie 

internetowej/fanpage’u organizatora, miasta oraz w prasie lokalnej. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji konkursu. 

5. Uczestnik/rodzic/opiekun prawny ma prawo do wycofania zgody w dowolnym 

momencie. 

6. Uczestnikowi/rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje prawo dostępu do 

podanych danych, ich poprawiania, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania 

prawne. 

7. Podane dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w sytuacji, kiedy 

zezwalają na to przepisy prawa. Dane nie będą przekazywane do państw 

trzecich/organizacji międzynarodowych. 

8. Podane dane nie będą podlegały automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu. 

9. Podane dane będą przechowywane na czas realizacji konkursu, jednak nie dłużej niż 

przez 5 lat, a następnie niszczone zgodnie z przepisami prawa. Nagrania uczestników 

w formie online zostaną zniszczone po rozstrzygnięciu konkursu. 

10. Uczestnik/rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo do wniesienia skargi  

do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, gdy przetwarzanie przez Dom 

Kultury w Ozimku danych osobowych naruszałoby przepisy RODO. Organem 

właściwym do wniesienia w/w skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych  

z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 


