REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„JESIEŃ Z POEZJĄ MARII KONOPNICKIEJ”

I.

ORGANIZATORZY

- organizatorem konkursu jest : Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich ul. Sportowa 2, 19-520
Banie Mazurskie
- przy współpracy: z Zespołem Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich, Szkoły Podstawowej w
Lisach, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich
- pod patronatem: Wójta Gminy Banie Mazurskie
- w ramach programu: ”Ojczysty – dodaj do ulubionych” edycja 2022
- realizacja projektu” „"Czytam, recytuję z językiem ojczystym fantazjuję"
II. DATA I MIEJSCE KONKURSU
Konkurs recytatorski „Jesień z poezją Marii Konopnickiej” odbędzie się 10 października 2022 r. o godz.
10:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich mieszczącej się przy ul. Sportowej 2 w
Baniach Mazurskich.
III. CELE KONKURSU
- popularyzowanie twórczości Marii Konopnickiej
- rozwijanie zdolności recytatorskich
- zainteresowanie uczniów poezją
- uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze
IV. ZASADY KONKURSU
- warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do dnia 23 września br. osobiście karty zgłoszenia
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich, (karta zgłoszenia dostępna w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich ) zawierającej imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły, klasę
oraz imię i nazwisko opiekuna a osoby dorosłe karty zgłoszenia, zawierającego imię i nazwisko uczestnika,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu
- konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego wiersza z kanonu poezji Marii Konopnickie
- konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:


przedszkolaki 5-6 latki



uczniowie klas I – III



uczniowie klas IV – VI



uczniowie klas VII -VIII



młodzież 15 – 18 lat



dorośli i seniorzy powyżej 60 roku życia

V. JURY
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa jury, powołane przez organizatora.
VI. KRYTERIA OCENY
- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie (0-5 pkt.)
- interpretacja wiersza (0-5 pkt.)
- kultura słowa (0-5 pkt.)
- ogólny wyraz artystyczny (05 pkt.)
VII. ZASADY UCZESTNICTWA
- w konkursie mogą brać udział przedszkolaki 5-6 latki i uczniowie klas pierwszych – ósmych po
przeprowadzeniu eliminacji klasowych
– polonista, nauczyciel typuje do dalszego etapu maksymalnie 2 osoby z każdej grupy przedszkolnej z
Przedszkoli i klas ze Szkół Podstawowych z terenu gminy Banie Mazurskie
- w konkursie mogą brać udział młodzież powyżej 15- roku życia, osoby dorosłe i seniorzy z terenu
gminy Banie Mazurskie
- biorący udział w konkursie zobowiązani są do przygotowania i prezentacji dowolnego wiersza z kanonu
poezji Marii Konopnickie
- ocenie podlegać będzie: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, kultura słowa, interpretacja
wiersza wyrazistość i dykcja
VIII. PRZEBIEG KONKURSU
- powitanie zebranych, zapoznanie uczestników z przebiegiem konkursu
- recytacja wiersza (każdy przed przystąpieniem do czytania podaje imię i nazwisko autora oraz tytuł
prezentowanego utworu – czas recytacji - od 3 do 5 minut)
- obrady jury, wyłonienie zwycięzców
- ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród.
IX. NAGRODY
Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe dla uczestników, zajmujących I, II i III miejsca w każdej
kategorii wiekowej oraz dyplomy dla wszystkich uczestników biorących udział w konkursie.
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- przystępując do konkursu opiekun prawny uczestnika konkursu oraz uczestnicy pełnoletni konkursu
podpisują klauzule informacyjną przygotowaną w załączniku nr 1 regulaminu w celach przeprowadzenia
konkursu
- wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzygają Organizatorzy
- decyzja jury jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
DANE UCZESTNIKA KONKURSU:

1. IMIĘ I NAZWISKO:
………………………………………………………………………………………………………………
2. DATA URODZENIA, KLASA:
………………………………………………………………………………………………………..
DANE OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU:
1. IMIĘ I NAZWISKO:
…………………………………………………………………………………………………………………
2. ADRES ZAMIESZKANIA:
……………………………………………………………………………………………………………….
3. NUMER TELEFONU:
…………………………………………………………………………………………………………………

□ wyrażam zgodę, na udział niepełnoletniego syna/córki………………………………………………… w
Konkursie recytatorskim „Jesień z poezją Marii Konopnickiej”

□ jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciw wskazania zdrowotne uniemożliwiające
mojemu dziecku, podopiecznemu udział w konkursie,

□ wyrażam zgodę,

na publikację wizerunku na stronie internetowej i portalach społecznościowych
wymienionych placówek i patronów,

□ wyrażam zgodę,

na publikację wizerunku na stronie internetowej innych podmiotów, zaangażowanych
w realizację konkursu,

□ wyrażam zgodę,

na publikację wizerunku wydawnictwach i w materiałach promocyjnych dotyczących

realizację projektu,

□ oświadczam iż zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu recytatorskiego „Jesień z poezją Marii
Konopnickiej”, który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.

□ oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą klauzulą informacyjną:
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl kształcenia.
…………………………………………...
(data, czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:
1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu „Jesień z poezją Marii
Konopnickiej”, jest Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich (adres: 19-520 Banie Mazurskie
ul. Sportowa 2, adres e-mail: gbpbanie@wp.pl, numer telefonu: 87 615-79-05.
2. W Gminnej Bibliotece Publiczne w Baniach Mazurskich powołany został Inspektor Ochrony Danych
(dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu pt. „Jesień z poezją Marii
Konopnickiej”
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością
usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. W związku z organizacją imprezy dane osobowe uczestników mogą być przekazywane
współorganizatorom projektu, innym podmiotom biorącym udział w projekcie, a także podawane do
wiadomości publicznej osobom zgromadzonym.
7. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, portalach społecznościowych w kronice
biblioteki lub gablocie (nieograniczony krąg odbiorców).
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć naukowych,
artystycznych lub sportowych uczniów znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej
przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia
zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.

