Regulamin konkursu recytatorskiego - „Entliczek-Pentliczek ”
czyli poezja Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i Marii Konopnickiej organizowany przez Miejski
Ośrodek Kultury z siedzibą w Lędzinach
1.Cele konkursu
- popularyzacja twórczości Jana Brzechwy ,Juliana Tuwima i Marii Konopnickiej,
- rozwijanie zdolności recytatorskich ,
- zainteresowanie uczniów szkół poezją ,
- zachęcenie do występu na scenie,
- prezentacja umiejętności aktorskich na poziomie przedszkola, szkól podstawowych,
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
2. Zasady uczestnictwa
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu
poetyckiego Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i Marii Konopnickiej w formie monologu dialogu lub scenki
aktorskiej z udziałem dwóch, trzech lub maksymalnie czterech osób. Mile widziane rekwizyty i przebrania.
Karty zgłoszenia, należy składać mailowo: mokledziny@o2.pl lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka

Kultury (ul. Hołdunowska 39) do 28 maja 2022 r.
3. Przebieg konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
- Przedszkola
- Szkoły Podstawowe klasy I-III
W każdej kategorii zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, 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. Przebieg konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 31 maja 2022 r.. od godz.: 10:00 w sali lustrzanej w
siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury (Lędziny, ul. Hołdunowska 39) w dwóch kategoriach
wiekowych:
- Przedszkola
- Szkoły Podstawowe klasy I-III
W każdej kategorii zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, dodatkowo komisja może przyznać
wyróżnienia
w poszczególnej kategorii wiekowej.
5. Wyniki konkursu
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 1 czerwca 2022 r. Miejski Ośrodek Kultury
w Lędzinach zamieści informację na swojej stronie internetowej www.mokledziny.pl , a także poinformuje
zwycięzców telefonicznie, o terminie wręczenia nagród.
6. Nagrody dla laureatów
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom zostaną wręczone
podziękowania za uczestnictwo.
7. Ochrona danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu recytatorskiego -

„Entliczek-Pentliczek” czyli poezja Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i Marii Konopnickiej
organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Lędzinach są przetwarzane na podstawie
art 6 ust 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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, dalej: RODO):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Kultury
w Lędzinach jest Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach reprezentowana przez Dyrektora Miejskiego
Ośrodka
Kultury
w
Lędzinach,
z
siedzibą
przy
ulicy
ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na
adres e-mail: iod@mokledziny.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Dane osobowe i adresowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału przez dziecko w konkursie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z
Administratorem i na jego polecenie, m.in. dostawcy usług teleinformatycznych oraz podmioty
świadczące usługi na rzecz Administratora oraz zdjęcia z konkursu recytatorskiego będą umieszczone
na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta Lędziny, na profilu portalu
Facebook Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Miasta Lędziny, lokalna gazeta wydawana przez
Urząd Miasta Lędziny.

5.
6.

7.
8.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, nie dłużej niż okres wskazany w przepisach
o archiwizacji.
W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo do: - dostępu do treści danych,
na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest administrator, -sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, -usunięcia swoich danych art. 17 RODO, -ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18
RODO, -przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO, -prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO, - do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez
Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje uczestnikowi konkursu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne aby wziąć udział w konkursie.
Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.

8. Postanowienia końcowe.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska, a także swojego wizerunku
mediach (strona internetowa MOK, Urzędu Miasta Lędziny, Facebook). Przystępując do konkursu uczestnik
i jego prawny opiekun akceptują postanowienia regulaminu.

