
                                          44 KONKURS RECYTATORSKI 

       „Opowiem Ci bajkę, wierszem lub prozą” 
     REGULAMIN 

1. Organizatorem  konkursu jest Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii 

Konopnickiej w Ciechanowie. 

2. Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych. 

3. Przegląd ma zasięg powiatowy z wymogiem przeprowadzania eliminacji 

przedszkolnych, szkolnych lub gminnych. 

4. Przegląd ma charakter konkursu, który będzie się odbywał w dwóch kategoriach 

wiekowych:  

-    grupy przedszkolne i klasy „0”, 

-    klasy I-III szkół podstawowych. 

5.  W każdej kategorii wiekowej dzieci mogą prezentować się pojedynczo (soliści), w 

duetach lub grupach do 10 osób. 

6. Soliści biorący udział przygotowują 1 utwór (wiersz lub proza). Łączny czas 

prezentacji nie może przekroczyć 4 minut. 

7. Grupy, które realizują inscenizację jednej bajki lub jej fragment nie mogą 

przekroczyć łącznego czasu 10 minut. 

8. Ocenie Jury, powołanego przez Organizatora, będzie podlegać: dobór repertuaru, 

interpretacja, dykcja, ogólny  wyraz artystyczny. 

9. Do eliminacji powiatowych każde przedszkole, szkoła, gmina  może zgłosić  trzech 

solistów i jedną grupę. 

10. Karty zgłoszeń (dla każdego uczestnika osobne zgłoszenie) należy składać do 

siedziby PCKiSz, ul. Strażacka 5 lub fax-em, tel. 23 672 42 96, w nieprzekraczalnym 

terminie do 14 czerwca 2021 r. 

 

TERMIN KONKURSU: 

18 czerwca 2021 r. (piątek), godz. 9.00  

 

11. Ochrona danych osobowych 

 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i 

Sztuki im. Marii Konopnickiej, ul. Strażacka, 06-400 Ciechanów, tel. 23-672-42-96. Dane 

kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Małgorzata Dzilińska, e-mail: 

mdzilinska.iod@pckisz.pl. Podstawa prawna przetwarzania to 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 art. 6 ust. 1 lit. a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) Podanie 

danych jest niezbędne w celu identyfikacji uczestników konkursu, przekazania 

ewentualnych nagród do celów promocyjnych (zdjęcia, nagrania z utrwalonym 

wizerunkiem uczestników). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany 

w przepisach wewnętrznych administratora (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt). 

Przysługuje Panu/Pani prawo do poprawiania, usuwania i przenoszenia danych. Gdy 

przetwarzanie danych osobowych budzi wątpliwości, przysługuje Panu/Pani prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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 Postanowienia końcowe 

 

1. Udział uczestnika w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez niego oraz jego 

opiekuna postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady wydarzenia. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do wydarzenia w sposób 

niezgodny z regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami regulaminu, w tym również 

wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia. 

4. Lista uczestników w tym imiona i/lub nazwiska oraz zdjęcia prac zostaną opublikowane  na 

stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu w serwisie Facebook. 

 

 

Bliższych informacji udziela Edyta Bojkowska - Kolak, tel. 23 672 42 96 wew. 3, w dniach: 

poniedziałek - piątek w godz. 8 – 16. 

Na konkurs należy zabrać ze sobą: dobry humor !  

W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia. 

 

         Organizatorzy 


