REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„Piękna, niepodległa. Moja Ojczyzna”
1) Organizatorem konkursu jest:
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Wieruszowie oraz Starostwo
Powiatowe w Wieruszowie.
2) Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Powiatu Wieruszowskiego,
organizowane jest w ramach „Powiatowego Kalendarza przedsięwzięć turystycznych,
kulturalnych, sportowych i oświatowych”.
3). Konkurs recytatorski adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu powiatu wieruszowskiego.
Uczestnicy podzieleni zostaną na trzy grupy:
I grupa – uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej
II grupa – uczniowie kl. IV- VI szkoły podstawowej
III grupa - uczniowie gimnazjum i kl. VII-VIII szkoły podstawowej
4). Zasady uczestnictwa:
1. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 2 uczestników z danej grupy
wiekowej.
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest recytacja utworu nawiązującego tematyką do setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
3. Uczestnicy wykonują jeden utwór: wiersz lub fragment prozy. Czas prezentacji do 3
minut.
4. Recytacja odbywa się bez mikrofonu.
5. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wydruku prezentowanego
wiersza jurorom najpóźniej w dniu konkursu.
5). Cele konkursu:
1. uczczenie 100-lecia niepodległości Polski
2. kształtowanie postaw patriotycznych
3. poszerzenie znajomości faktów historycznych
4. poszerzenie znajomości twórczości patriotycznej poetów polskich
5. uwrażliwienie na piękno poezji,
6. rozwijanie uzdolnień artystycznych.
6). Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów konkursu.
Ocenie podlega:
- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
- dykcja,
- interpretacja tekstu,
- ogólny wyraz artystyczny ( ruch, gest, rekwizyty, strój).
7). Terminy:
1. Zgłoszenia do konkursu szkoła powinna dostarczyć do dnia 21.11.2018
2. Konkurs odbędzie się 28.11.2018 o godz. 9.00 w czytelni MGBP.

8). Przebieg konkursu:
Finał konkursu recytatorski odbędzie się w czytelni Miejsko – Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wieruszowie, ul. Klemensa Wierusza 7-9, 98 – 400 Wieruszów w dniu
28.11.2018 .r. o godz. 9:00.
Po naradzie jury zostanie uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu z przyczyn od nich niezależnych.
10). Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących konkursu jest Bernadeta Okoń, Oddział
dla dzieci Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie, tel. 62 78 41621
11) Dane osobowe
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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.Urz. UE L 119, s. 1) dalej
RODO informuję, iż:
1. administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Wieruszowie, adres ul. Klemensa
Wierusza 7-9, 98-400 Wieruszów, tel. 62 78 41 621 reprezentowana przez Dyrektora;
2. z inspektorem ochrony danych Arkadiuszem Zarębskim można kontaktować się pisząc
na adres email: iod@mgbp-wieruszow.pl;
3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)
w celach związanych z realizacja zadań biblioteki polegających na zaspokojeniu potrzeb
oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu
wiedzy i kultury w oparciu o ustawę z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach;
4. w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru
danych;
5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6. Pani/Pana ma prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,
żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia
sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Pani/Pana ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych
dotyczących dziecka narusza RODO;
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek
niezbędne do wzięcia udziału Państwa dziecka w zajęciach;
9. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub
profilowaniu;
10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani
do organizacji międzynarodowych.

