
REGULAMIN 

KONKURSU LITERACKIEGO 

„ZIMOWE BAJANIE NA EKRANIE” 

 
 

 

Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w 

Ciechanowie. 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych z pow. 

ciechanowskiego. 

 

Cel konkursu: 

 inspirowanie dzieci i rodziców do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, 

rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności, 

 stworzenie dzieciom i rodzicom możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów, 

 integracja i zacieśnienie więzi rodzinnych, 

 sposób na alternatywne spędzenie czasu wolnego w rodzinnym gronie. 

 

Warunki udziału w konkursie: 

 

1.Zadaniem uczestników konkursu będzie wspólne ułożenie krótkiego wiersza o tematyce związanej 

z zimą i feriami. 

2. Należy nagrać recytację wiersza. Czas trwania prezentacji jednego uczestnika do 2 minut! 

3. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (ułożone samodzielnie przez uczestników 

konkursu), dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, nienagradzane w innych 

konkursach 

4. Zgłoszenia przyjmowane są do 20.01.2021 r. 

 

Nagranie video zgłoszonej prezentacji musi spełnić następujące warunki: 

- nagranie w POZIOME na białym tle! 

- wysoka rozdzielczość (nie mniejsza niż 1920 x 1080 pikseli i format obrazu 16:9) 

- format kompresji: .mov, .mp4, .avi, MPEG-4 

-filmy prosimy przesyłać zewnętrznym darmowym transferem plików (Wetransfer, transfernow.net), 

wysyłając link na adres: ekolak@pckisz.pl 

 

Do pracy należy dołączyć informację zawierającą: imiona i nazwiska autorów oraz numer telefonu. 

 

Organizator powoła Jury Konkursowe w składzie przynajmniej trzech osób, które oceni  wszystkie 

zgłoszone prezentacje, a o wynikach poinformujemy laureatów. Taka wiadomość również ukaże się 

na Fanpage’u, stronie oraz w mediach. Zwycięskie prezentacje zostaną też udostępnione publicznie 

w formie audio-video. 

 

 

Poniższy tekst zgody należy skopiować, podpisać imieniem i nazwiskiem (w przypadku 

niepełnoletniego uczestnika podpisuje rodzic lub prawny opiekun) i wysłać wraz z                 

nagraniem prezentacji przez messengera lub na e-mail podany w regulaminie. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wizerunek, imię, nazwisko, numer 

telefonu, adres, e-mail, dane kontaktowe rodziców) przez Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. 

Marii Konopnickiej w Ciechanowie. Administratorem danych jest Dyrektor Powiatowego Centrum 

Kultury i Sztuki w Ciechanowie im. Marii Konopnickiej, ul. Strażacka 5, 06-400, Ciechanów. 

mailto:pbartczak@pckisz.pl


Inspektor Ochrony Danych w instytucji: Małgorzata Dzilińska - kontakt e-mail: 

mklimczak.iod@pckisz.pl Dane są przetwarzane na podstawie:  

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 Art.6 ust.1 lit.a. Dane są 

przetwarzane w celach prowadzenia ewidencji uczestników zajęć, zapewnienie im bezpieczeństwa 

oraz promocji PCKiSz (wizerunek na zdjęciach). Ma Pan/Pani możliwość poprawiania i usuwania 

swoich danych, oraz sprzeciwu ich przetwarzania oraz w przypadku naruszenia skargi do organu 

nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 

związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 

 

mailto:mklimczak.iod@pckisz.pl

