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REGULAMIN 
XIV POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

pt.  „Jesienne zadumania o Ojczyźnie” 

 
ORGANIZATORZY: Gminny Ośrodek Kultury w Budrach, 

WSPÓŁORGANIZATORZY:  Gminna Biblioteka Publiczna w Budrach, Starostwo Powiatowe w 
Węgorzewie 
 

 I. CELE KONKURSU:   

 Popularyzacja  piękna i wartości narodowej kultury .  
 Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.  
 Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną  
 Pielęgnowanie postaw patriotycznych. 

 Propagowanie wierszy autorów mniej popularnych, będących wyrazem miłości i szacunku do 
Ojczyzny  

 
II. ZASADY UCZESTNICTWA  
 

 Recytacja wybranego utworu w trzech grupach wiekowych: uczniowie klas I-II, III - IV, V – VI,  
VII - VIII szkół podstawowych 

 Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 5 minut.  
 Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie dwóch uczestników w każdej kategorii 

wiekowej . 
W przypadku większej ilości chętnych, należy przeprowadzić eliminacje szkolne.  

 Repertuar powinien być starannie dobrany pod względem wartości literackiej i adekwatny do 
poziomu intelektualnego i emocjonalnego dziecka.  

 Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia  do 4 listopada 2022r.  na 
adres:  
Gminny Ośrodek Kultury, Al. Wojska Polskiego 18, 11-606 Budry - z dopiskiem: Konkurs 
Recytatorski   
lub przesłanie pocztą elektroniczną na adres: bibudry@wp.pl w temacie prosimy podać:   
konkurs recytatorski ”Jesienne zadumania o Ojczyźnie”     

III. PRZEBIEG KONKURSU  
 

1. Konkurs odbędzie się 9 listopada 2022r. o godzinie 9.00 
w Sali  widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach. 
2. O ewentualnych zmianach w terminie konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną. 
 
IV. JURY  
1. Niezależna komisja powołana przez organizatorów oceniać będzie: 
- dobór repertuaru,  kulturę słowa, dykcję,  interpretację, ogólny wyraz artystyczny 
 2.Powołana komisja przyzna laureatom w poszczególnych kategoriach nagrody i dyplomy. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  

W  POWIATOWYM KONKURSIE RECYTATORSKIM 
 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „Jesienne zadumania o Ojczyźnie”  

 
 
1. Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Szkoła………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
3. Klasa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Autor i tytuł utworu poetyckiego…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. Imię i nazwisko opiekuna………………………………………………………………………………………………………………………………...  
 
6. Numer telefonu kontaktowego do opiekuna ………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
 
ZAŁĄCZNIK 1 
 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI  „JESIENNE ZADUMANIA O OJCZYŹNIE” 
ZORGANIZOWANY PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W BUDRACH  

 

Proszę wstawić znak „X” 

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) w konkursie „Jesienne zadumania o Ojczyźnie” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury  

w Budrach. 

  Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje z regulaminem konkursu.  

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału w konkursie „Jesienne 

zadumania o Ojczyźnie”. Jestem świadomy, ze zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie 

skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej oceniania i wynagradzania przez 

organizatora.  

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas brania udziału w konkursie (w formie 

filmu i zdjęcia) na stronie internetowej i na profilu mediów społecznościowych GOK-u do celów promocyjnych. Zgoda ma 

charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania. 

 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Budrach.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego:inspektor@cbi24.pl  

lub pisemnie na adres administratora 

3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie „Jesienne zadumania o Ojczyźnie” zgodnie z udzieloną przez 

Państwa zgodą oraz regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody 

rodzica/opiekuna prawnego, do celów promocyjnych.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie wizerunku.  

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym momencie, co skutkować 

będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko udziału w konkursie. Udzielenie zgody  

na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma charakter dobrowolny. Brak takiej zgody będzie  

skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku Pana/Pani dziecka do celu wskazanego w punkcie 3.  

6. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty którym placówka powierza dane na bazie umów 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania wizerunku dane mogą być 

przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora 

danych.  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo  

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia  

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.  

 
…………………………………………………………………… 

(data, podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
 

 

 

mailto:gokbudry@wp.pl

