
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI 

 

 

 

 

 

Nazwa szkoły: ……………………………………………………........................................... 

Dokładny adres i nr tel. szkoły: ……………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna: ………………………………………………………………..….. 

Kontakt do opiekuna: tel. …………………………e-mail: .………………………………… 

Imię i nazwisko ucznia: ..…………………………………………………………………….. 

Klasa, do której uczęszcza uczeń: …………..……………………………………………….. 

Prezentowany utwór - tytuł wiersza/ fragmentu prozy: 

……………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczenie: 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję zawarte w nim warunki, w tym określone 

w § 4 Regulaminu „Informacje o przetwarzaniu danych”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatorów konkursu moich danych osobowych/danych dziecka zawartych w formularzu, w celach 

niezbędnych do przeprowadzenia konkursu. 

Data: ……………………..    Podpis czytelny: …………………………………………………………… 

( w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego) 

 

 

Zgoda na nieodpłatną publikację wizerunku w ramach konkursu: 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku w celu popularyzacji konkursu w materiałach 

drukowanych, plakatach, banerach reklamowych oraz na stronach internetowych Organizatorów konkursu. 

Przekazanie praw do publikacji wizerunku nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie. 

 

Data: ……………………..    Podpis czytelny: …………………………………………………………… 

  ( w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego) 

 



 

 

REGULAMIN  

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

 

 

 

 

 

 

 

§ 1. Cele konkursu: 

1. Propagowanie twórczości Wisławy Szymborskiej wśród młodzieży z okazji 100. rocznicy urodzin 

Wisławy Szymborskiej.                                                                                                                                                             

2. Szerzenie kultury słowa                                                                                                                                      

3. Rozbudzenie zainteresowań literackich (recytatorskich) wśród młodzieży szkolnej, wspieranie 

uzdolnień 

§ 2. Organizatorzy i patroni: 

1. Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie,  

Rondo Konstytucji 3-go Maja 2,  

67-200 Głogów  

sekretariat@mok.glogow.pl 

 

2. Fundacja Wisławy Szymborskiej 

ul. Urzędnicza 20/6 

30-051 Kraków 

biuro@szymborska.org.pl  

 

 § 3. Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnicy przygotowują recytację jednego, wybranego przez siebie wiersza lub fragment prozy 

autorstwa Wisławy Szymborskiej. Szkoły zgłaszają jedną osobę wyłonioną wcześniej w macierzystych 

placówkach. Prezentacja sceniczna utworu nie może przekroczyć 5 minut. 

2. Uczestnictwo (na kartach zgłoszenia) należy nadesłać lub dostarczyć do MOK w Głogowie ul. 

Konstytucji 3-go Maja 2 - do dnia 25 marca 2023 r. Kartę zgłoszenia (skan) można również przesłać 

mailem na adres: piotr.gajek@mok.glogow.pl 

3. Przesłuchania konkursowe odbędą się 5 kwietnia 2023 r.  w budynku Centrum Kultury MOK                         

w Głogowie, Rondo Konstytucji 3-go Maja 2 o godz. 10.00  

mailto:sekretariat@mok.glogow.pl
mailto:biuro@szymborska.org.pl


5. Prezentacje uczestników oceniane będą przez niezależne Jury, które w swojej ocenie będzie 

uwzględniać : dobór repertuaru, interpretację tekstu, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny  

(uzasadniony gest sceniczny, element ruchu).  

6. Laureatom 1, 2 oraz 3 miejsca przysługują nagrody finansowe i rzeczowe oraz możliwość 

prezentacji podczas Finału projektu SZYMBORSKA – LUBIĘ TO!                                                                                                               

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu oraz zamieszczone na stronach 

internetowych organizatorów. 

7. Sprawy organizacyjnie sporne rozstrzygać będą organizatorzy wydarzenia w porozumieniu z Jury, 

jednak ostateczne decyzje Jury pozostaną niepodważalne. 

8. Organizatorom przysługuje prawo do prezentowania i publikacji zdjęć, wykonanych przez 

akredytowanego przez organizatorów fotografa. Zdjęcia i filmy zrobione uczestnikom w czasie 

trwania konkursu mogą zostać wykorzystane na wystawach fotograficznych , zarówno w formie 

papierowej na terenie placówek, jak i elektronicznej na stronach internetowych i w mediach 

społecznościowych organizatorów.  

9. Informacji organizacyjnych udziela: Dorota Drozd – Centrum Kultury - Miejski Ośrodek Kultury w 

Głogowie tel. 76 833 41 40, dorota.drozd@mok.glogow.pl 

§ 4. Informacja o przetwarzaniu danych 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informuję, że zgodnie z Art.13:                                                                                                                        

1. Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu : Miejski Ośrodek Kultury w 

Głogowie                                                                                                                                                                                                 

2. Inspektorem w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego                                       

i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie jest Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 email: iod@odoplus.pl.                        

3. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo w celu realizacji zadania tj. konkursu                                

pt. „Ogólnopolski Konkurs Recytatorski SZYMBORSKA – LUBIĘ TO!”.                                                                             

4. Podstawa przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda art.6 ust 1 a.                                                  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.                                                                                                              

6. W każdej chwili przysługuje uczestnikowi konkursu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.                                                                                         

7. Zgłoszeni i zgłaszający posiadają:                                                                                                                                       

1) prawo dostępu do treści danych osobowych,                                                                                                                     

2) prawo do sprostowania danych osobowych,                                                                                                                            

3) w uzasadnionych prawem przypadkach prawo do usunięciu danych osobowych,                                                                                         

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,                                                                                              

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,                                                                

6) prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 100 – 93 

Warszawa.                                                                                                                                                                                       

8. Do danych osobowych uczestnika konkursu ( imię i nazwisko) mogą mieć dostęp inne podmioty 

przetwarzające, np. firmy informatyczne, drukarnia, grafik, media publiczne.                           
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