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Regulamin
konkursu
recytatorskiego

„A to Polska właśnie…”
1. Organizator konkursu
Gminna Biblioteka Publiczna w Białej.
2. Cele konkursu
- upamiętnianie 100-lecia odzyskania niepodległości,
- promowanie wśród dzieci i młodzieży treści o tematyce patriotycznej,
- rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie,
- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród dzieci i młodzieży,
- kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego,
- promowanie kultury żywego słowa,
- uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze,
- promocja osiągnięć uczniów i placówek.
3. Adresaci konkursu
Uczniowie szkół z terenu gminy Biała oraz z bibliotek gminnych i szkolnych
z powiatu wieluńskiego.
Każda szkoła gminy Biała i biblioteki zgłaszają po dwóch uczestników w każdej grupie wiekowej.
4. Zasady uczestnictwa
Konkurs przebiegać będzie w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria – klasy I – III szkoły podstawowe,
II kategoria – klasy IV-VI szkoły podstawowe,
III kategoria – klasy VII, VIII i gimnazjum.
Każdy uczestnik prezentuje jeden dowolnie wybrany wiersz o tematyce patriotycznej.
5. Jury oceniając wykonania uczestników będzie uwzględniać:
−

interpretację i dobór utworu do wieku recytatora,

−

kulturę słowa,

−

ogólny wyraz artystyczny.

6. Termin konkursu, zgłoszenie uczestnictwa, miejsce
- 24 października 2018 r., godzina 10.00
- sala Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do 16 października 2018 r. karty uczestnictwa w
konkursie i oświadczenie , które stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do regulaminu:
drogą pocztową na adres:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej
Biała Druga 4 A
98-350 Biała
lub telefonicznie i e-mailowo
tel./fax 43 841 90 04
w godzinach 8.00 – 19.00
e-mail: gbpbiala@op.pl
Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych
http://www.gokisbiala.wbi.d2.pl
6. Nagrody
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
7. Informacje dodatkowe
Organizatorzy zapewniają poczęstunek, uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
W trakcie konkursu wykonywane będą zdjęcia, które wraz z oficjalną informacją o wynikach zostaną
umieszczone na stronie internetowej GOKiS w Białej www.gokisbiala.wbi.d2.pl , na stronie Gminy Biała
http://www.gminabiala.pl/ oraz w lokalnych publikacjach prasowych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej, 98-350 Biała, ul. Biała Druga 4a. Kontakt poprzez adres email
gbpbiala@op.pl.
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: inspektor@myiod.pl.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, czyli przesłanka z art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu realizacji konkursu recytatorskiego, wyłonienia
zwycięzców, wydania nagród,
W wypadku niepełnoletniego uczestnika konkursu, do zbierania i przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego oraz
podanie jego danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od chwili przeprowadzenia konkursu.
Dane osobowe i wizerunkowe uczestnika konkursu mogą być przetwarzane na stronach internetowych Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Biała, Urzędu Gminy Biała,
lub w prasie lokalnej.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, przeniesienia oraz zapomnienia, jeżeli nie będą zachodziły inne
przeciwskazania prawne.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Konsekwencją braku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie.

Załącznik Nr 1 do Regulamin Konkursu Recytatorskiego „A to Polska właśnie…”

Karta uczestnictwa w Konkursie Recytatorskim
„A to Polska właśnie…”
Biała, 24 października 2018 r.

Imię i nazwisko …………………………………………………………………
Klasa ……………………………………………………………………………
Szkoła/ Biblioteka gminna ……………………………………………………..
Nr tel. Szkoły/biblioteki gminnej ………………………………………………

Tytuł utworu……………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna ………………………………………………………

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej, 98-350 Biała, ul. Biała Druga 4a. Kontakt poprzez adres email
gbpbiala@op.pl.
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: inspektor@myiod.pl.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, czyli przesłanka z art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu przeprowadzenia konkursu recytatorskiego.
W wypadku niepełnoletniego uczestnika konkursu, do zbierania i przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego oraz
podanie jego danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od chwili przeprowadzenia konkursu.
Dane osobowe i wizerunkowe uczestnika konkursu mogą być przetwarzane na stronach internetowych Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Biała, Urzędu Gminy
Biała, lub w prasie lokalnej.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, przeniesienia oraz zapomnienia, jeżeli nie będą zachodziły inne
przeciwskazania prawne.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Konsekwencją braku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie.

Załącznik Nr 2 do Regulamin Konkursu Recytatorskiego „A to Polska właśnie…”

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu recytatorskiego „A to Polska
właśnie…” i akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego
dziecka…………………………………………………………………………………………………….
na potrzeby przeprowadzenia konkursu recytatorskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Białej.
…....................................
data

…..................................................
podpis rodzica/ opiekuna uczestnika

Załącznik Nr 2 do Regulamin Konkursu Recytatorskiego „A to Polska właśnie…”

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu recytatorskiego „A to Polska
właśnie…” i akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka
……………………………………………………………………………………………………………
na potrzeby przeprowadzenia konkursu recytatorskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Białej.
…....................................

…..................................................

data

podpis rodzica/ opiekuna uczestnika

Załącznik Nr 2 do Regulamin Konkursu Recytatorskiego „A to Polska właśnie…”

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu recytatorskiego „A to Polska
właśnie…” i akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka
……………………………………………………………………………………………………………
na potrzeby przeprowadzenia konkursu recytatorskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Białej.
…....................................
data

…..................................................
podpis rodzica/ opiekuna uczestnika

