Regulamin konkursu recytatorskiego - „Z gwarą na Ty ”
organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Lędzinach
1.Cele konkursu.
- popularyzacja zanikającej śląskiej gwary,
- rozwijanie zdolności recytatorskich ,
- zainteresowanie uczniów szkół poezją , prozą,
- zachęcenie do występu na scenie,
- prezentacja umiejętności aktorskich na poziomie klas I- IV, szkół podstawowych,
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
2. Zasady uczestnictwa.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu
poetyckiego , kultywującego śląską gwarę. Mile widziane rekwizyty i przebrania. Uczestnik występuje
przy jednorodnym świetle i nagłośnieniu (mikrofony), udostępnionym przez organizatora . Karty
zgłoszenia do udziału w konkursie, należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka
Kultury w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 39 lub mailowo: mokledziny@o2.pl, do dnia 10
października 2018 roku.
3. Przebieg konkursu.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 15 października 2018 r. od godz.; 10:00 w sali
audiowizualnej na Placu farskim (Lędziny, ul. Lędzińska 86 a) w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy I-II
- klasy III-IV
W każdej kategorii zostaną wyłonieni laureaci ,I,II,III miejsca, a dodatkowo komisja może przyznać
wyróżnienia w poszczególnej kategorii wiekowej.
4. Kryteria oceny.
Komisja dokona oceny według następujących kryteriów:
- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
- dykcja
- interpretacja tekstu
- kultura słowa
- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)
- ocena komisji jest ostateczna i niepodważalna.
5. Wyniki konkursu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 16 października 2018 r. Miejski Ośrodek
Kultury w Lędzinach zamieści wyniki konkursu na swojej stronie internetowej www.mokledziny.pl ,
a dodatkowo Miejski Ośrodek Kultury poinformuje zwycięzców telefonicznie o terminie wręczenia
nagród.
6. Nagrody dla laureatów.
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom zostaną wręczone
podziękowania za uczestnictwo i słodki poczęstunek.
7. Zgoda na wykorzystanie wizerunku. Przystępując do konkursu:
7.1)Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Ośrodek Kultury. Dane będą
przetwarzane wyłącznie przez MOK w celu prawidłowej pod względem prawnym organizacji
konkursu. Ponadto wyrażam nieodwołalną nieodpłatną zgodę na wykorzystanie przez Miejski
Ośrodek Kultury wizerunku mojego dziecka na następujących polach eksploatacji.

a) W zakresie utrwalania i zwielokrotnienia wizerunku- wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy
wizerunku, w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
b) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunkowo utrwalonowprowadzanie do obrotu, użyczenie bądź najem oryginału albo egzemplarzy.
c) W zakresie rozpowszechniania wizerunku, w sposób inny niż określony pod literą b)- publiczne
wykonanie, wystawienie odtworzenie, oraz nadawanie i reemitowanie, wykorzystanie w materiałach
reklamowych , a także publiczne udostępnianie wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez zamieszczenie
wizerunku na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury, a także oficjalnych profilach
Miejskiego Ośrodka Kultury w mediach społecznościowych.
7.2)Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych przez M.O.K. dla potrzeb związanych
z promowaniem Miejskiego Ośrodka Kultury, oraz konkursu recytatorskiego „ Z gwarą na Ty”.
Wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska dziecka.
7.3)Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza dóbr osobistych
mojego dziecka ani innych praw. Ponadto oświadczam, iż nie wnoszę jakichkolwiek zastrzeżeń co do
treści, sposobu i formy prezentowanego na zdjęciach i materiałach audio- wizualnych wizerunku
mojego dziecka. Równocześnie wyrażam zgodę na rozpowszechnianie w/w zdjęć i materiałów audiowizualnych za pośrednictwem wszelkich mediów. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż
zdjęcia oraz materiały audio- wizualne będą wykorzystane w szczególności do promocji konkursu
„ Z gawrą na Ty”, oraz Miejskiego Ośrodka Kultury.
7.4)Oświadczam, że jestem opiekunem, osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności
prawnych oraz, że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumie i akceptuję.
7.5)Przystępując do konkursu uczestnik i jego prawny opiekun akceptuje postanowienia regulaminu.

