REGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„W HOŁDZIE DLA NIEPODLEGŁEJ”
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
Cele konkursu:
1. Popularyzowanie i promowanie twórczości poetyckiej.
2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
3. Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.
4. Kształtowanie postaw patriotycznych.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
2. Jury oceniać będzie recytatorów w dwóch grupach wiekowych:
•
Szkoła podstawowa klasy IV-VI
•
Szkoła podstawowa klasy VII-VIII
3. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 2 uczestników z każdej grupy wiekowej.
4. Każdy uczestnik prezentuje 1 utwór o tematyce patriotycznej; czas prezentacji nie może
przekraczać 3 minut.
5. Jury oceniając prezentacje uczestników będzie uwzględniać:
•
interpretację i dobór repertuaru do wieku recytatora,
•
kulturę słowa,
•
ogólny wyraz artystyczny.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do dnia 06.11.2019 r. karty zgłoszenia na
adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
32-048 Jerzmanowice, ul. Centralna 97
e-mail: gok@jerzmanowice.eu
tel. 12 389 51 97
7. Konkurs odbędzie się 08.11.2019 r. o godzinie 11.30 w siedzibie GOK w Jerzmanowicach ul.
Centralna 97.
8. Jury przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia.
9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora
https://jerzmanowice.eu/ w formie – imię, nazwisko laureata, imię, nazwisko opiekuna, nazwa szkoły.
10. Informujemy, że podczas konkursu przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku uczestników
w postaci zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych. Każda osoba podejmująca decyzję o uczestniczeniu w
wydarzeniu, przyjmuje do wiadomości, że jej wizerunek ujęty jako szczegół większej całości, może
zostać rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie w rozumieniu art. 81 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
11. Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury.
12. Udział w konkursie oznacza akceptację jego warunków, opisanych w niniejszym regulaminie.

13. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją na przetwarzanie danych
osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów (imię, nazwisko, szkoła) w celu organizacji
i właściwego przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji koniecznych dokumentów dot. konkursu.
14. Ochrona danych osobowych:
Administratorami Państwa danych osobowych są:
A. w zakresie organizacji konkursu, w tym rozliczenia konkursu, prowadzenia dokumentacji
związanej z konkursem, jak również jej archiwizacji, promocji konkursu oraz publikacji na stronie
www.gok.jerzmanowice.eu Administrator nr 1 – Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w
Jerzmanowicach przy ul. Centralnej 97, 32-048 Jerzmanowice, tel.: 12 389 51 97, e-mail:
gok@jerzmanowice.eu, REGON: 350962759, NIP: 677-13-12-605, strona internetowa:
www.gok.jerzmanowice.eu
Administrator nr 1 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
patrycja@informatics.jaworzno.pl.
B. w zakresie publikacji na stronie www.jerzmanowice-przeginia.pl Administrator nr 2 – Urząd
Gminy Jerzmanowice Przeginia reprezentowany przez Wójta z siedzibą przy ul. Rajska 22, 32-048
Jerzmanowice-Przeginia, NIP:513-024-79-83, REGON: 000535043, tel 12 3895 247, e-mail:
gmina@jerzmanowice-przeginia.pl. Administrator nr 2 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl.
Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli na podstawie
dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym
poniżej.
Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Państwa dziecko udziału w konkursie,
obsługi uczestników konkursu oraz zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, w tym rozliczenia
konkursu, prowadzenia dokumentacji związanej z konkursem, jak również jej archiwizacji oraz
promocji konkursu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane
dotyczą.
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie
realizacji na Państwa rzecz usług.
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do
danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania
danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu
nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
*RODO – Rozporządzenie 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)
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie.
Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.gok.jerzmanowice.eu
*Zał. Karta zgłoszenia

KARTA ZGŁOSZENIA
UDZIAŁU W KONKURSIE RECYTATORSKIM
„W HOŁDZIE DLA NIEPODLEGŁEJ”
Szkoła: ..........................................................................................................................................
Adres i tel. szkoły

zgłasza do udziału konkursie ucznia/uczennicę:
...................................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko ucznia

Tytuł utworu i czas trwania: .............................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na umieszczanie danych mojego dziecka
w postaci wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach oraz filmach* wykonanych w ramach Gminnego
Konkursu Recytatorskiego “W hołdzie dla Niepodległej”:
1. na stronie internetowej www.gok.jerzmanowice.eu*
2. na stronie internetowej www.jerzmanowice-przeginia.pl*
3. w publikacjach promujących konkurs
4. w kronikach i pamiątkowych publikacjach dot. działalności Gminnego Ośrodka Kultury
*niepotrzebne skreślić
Powyższa zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać odwołana w formie pisemnej.

......................................……………………………………………..……
data, podpis rodzica/opiekuna prawnego
Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono w Regulaminie
Konkursu dostępnym w wersji papierowej oraz opublikowanym na stronie internetowej Organizatora
– www.gok.jerzmanowice.eu*

