Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu

IV "MAŁY" OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI
DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ETAP GMINNY

REGULAMIN
1. Cele Konkursu:
•
•
•

Rozbudzenie zainteresowań żywym słowem.
Kształtowanie umiejętności operowania walorami estetycznymi języka: rytmem,
intonacją, dykcją.
Pogłębienie zainteresowań literackich dziecięcą i młodzieżową oraz polską i
powszechną literaturą klasyczną.

2. Zasady organizacyjne
1) Organizatorem Konkursu jest Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu w Dobrodzieniu.
2) W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej.
3) Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną IV Mały Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski odbędzie się w formie zdalnej.
Konkurs odbędzie się 09 kwietnia 2021 r. /piątek/ w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury
i Sportu tylko z udziałem komisji, która dokona oceny na podstawie nadesłanych nagrań.
Nagrany repertuar oraz zgłoszenia należy dostarczyć do 06.04.2021 r. /wtorek/.

3. Warunki uczestnictwa
Konkurs jest imprezą otwartą dla dzieci szkół podstawowych. Podstawą uczestnictwa jest
przygotowanie repertuaru obejmującego:
• utwór poetycki,
• dowolnie wybrany fragment prozy (literatura klasyczna i dziecięca – łączny czas
prezentacji nie może przekroczyć 5 minut).
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłania przez placówkę delegującą ucznia/uczennicy lub
rodzica dołączonych do regulaminu:
• nagranie recytacji,
• kartę recytatora,
• zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka.
Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych:
• Kategoria I – klasy 1-3
• Kategoria II – klasy 4-6
• Kategoria III – klasy 7-8

UWAGA: W odniesieniu do kategorii I i II dopuszcza się możliwość prezentacji dwóch
wierszy, tym samym rezygnując z fragmentu prozy.

4. Nagranie
Prezentację recytatora należy nagrać i przesłać na dysk WeTransfer (wygenerować link i
przesłać go na adres e-mail: k.fidelus@dokis.nazwa.pl dopisując imię i nazwisko
uczestnika) lub zgrać na płytkę/nośnik USB i dostarczyć do biura instruktorów w
Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu (Plac Wolności 24, 46-380 Dobrodzień).
Czas nagrania nie może przekraczać 10 minut. Nagranie powinno obejmować co najmniej
połowę sylwetki recytatora w pozycji stojącej.

5. Ocena prezentacji
Do wysłuchania prezentacji konkursowych powołane zostanie Jury, które dokona oceny
według następujących kryteriów:
• dobór repertuaru,
• interpretacja utworów,
• kultura słowa,
• ogólny wyraz artystyczny.
Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Jury (składającego się
z Przewodniczącego oraz innych członków Jury). W przypadku równego podziału głosów,
rozstrzygający jest głos Przewodniczącego. Decyzja Jury jest ostateczna.

6. Nagrody
Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora.

7. Wyniki
Wyniki konkursu zostaną umieszczona 9 kwietnia 2021 roku na stronie www.dokis.info oraz
na stronie Facebooka Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu po obradach i spisaniu
protokołu przez komisję ocieniającą.
Laureaci będą reprezentować gminę Dobrodzień w IV Małym Konkursie Recytatorskim, który
odbędzie się 21.04.2021 roku w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.

8. RODO
Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:
a)
administratorem Państwa danych osobowych (uczestników konkursu i ich opiekunów –
rodziców/przedstawicieli ustawowych) jest Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu, Pl.
Wolności 24, 46-380 Dobrodzień, reprezentowany przez Dyrektora Agnieszkę Hurnik, adres
e-mail: a.hurnik@dokis.nazwa.pl,

b)
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Barbarą Sośnicką jest możliwy listownie lub
na adres e-mail: iod@dokis.nazwa.pl,
c)
administrator co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza
ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw, ale wyjątkowo
odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne przetwarzające dane
w imieniu Administratora, m.in. na podstawie stosownych umów powierzenia, odbiorcą jest
także właściciel serwisu WeTransfer: WeTransfer B.V., Willem Fenengastraat 19, 1096 BL
Amsterdam, Holandia.
d)
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
konkursu i wyłonienia laureatów, w niektórych przypadkach na podstawie zgody na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Może się zdarzyć w szczególnych sytuacjach, że dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. gdy przetwarzanie będzie niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora,
e)
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej, możliwe będzie jednak udostępnienie wizerunku na potrzeby promocji na
profilu administratora na Facebooku (administratorem danych jest tutaj: Facebook Inc
z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Facebook Inc jest podmiotem z
państwa trzeciego - Stanów Zjednoczonych i korzysta z odpowiednich mechanizmów
zgodności takich jak standardowe klauzule umowne w celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO),
f)
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przedawnienia
roszczeń, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie (w tym przez okres
ustalony na podstawie przepisów archiwalnych),
g)
posiadają Państwo:
1)
prawo dostępu do danych osobowych,
2)
prawo do sprostowania danych osobowych,
3)
prawo do usunięcia danych osobowych,
4)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5)
prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
6)
prawo do przenoszenia danych,
7)
prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takowa zgoda
została wyrażona.
Powyższe uprawnienia nie są jednak bezwzględnie obowiązujące i nie będą przysługiwać w
stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Państwa danych osobowych.
h)
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych,
i)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkować
niemożliwością udziału w konkursie.

9. DEKLARACJA
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ
Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………. /imię i nazwisko/
wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku mojego
dziecka ……………………………………………………… /imię i nazwisko/ w formie zdjęć
i filmów przez Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu, w celu umieszczenia wyników zdjęć,
filmów na stronach internetowych należących do Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
oraz w materiałach marketingowych/reklamowych/promocyjnych.
………………………………………….
(podpis)
Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody na upublicznienie wizerunku jest
dobrowolne.

………….…………….…………
(podpis)
Numer telefonu rodzica/opiekuna
w celu ewentualnej potrzeby kontaktu:
……………………………..…………

