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Regulamin konkursu recytatorskiego 

POCIĄG DO POEZJI 

 

 

1. ORGANIZATORZY 

 Filia nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, 

 Rada Dzielnicy Łabędy. 

 

2. CELE KONKURSU 

 rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji, 

 upowszechnienie kultury żywego słowa, 

 popularyzacja literatury pięknej, 

 rozwijanie zdolności recytatorskich. 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas III i IV szkół podstawowych 

w Łabędach (SP nr 29, SP nr 32, SP nr 38). 

Szkoły biorące udział w konkursie mogą zgłosić maksymalnie 5 uczestników. 

 

4. ZASADY KONKURSU 

 każdy z uczestników deklamuje jeden z wybranych wierszy Juliana Tuwima 

bądź utwór poetycki z książki „Tuwimowo”, 

 uczniowie otrzymują punkty za recytację. Kryteriami oceny są: 

 opanowanie pamięciowe utworu, 

 interpretacja głosowa (akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, 

tempo, pauza), 

 kultura i wyrazistość słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie), 

 wyraz artystyczny (postawa recytatorska, gest sceniczny, 

elementy ruchu, strój, rekwizyt). 
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5. TERMIN KONKURSU 

11 czerwca 2019 r. (wtorek), godz. 10:00. 

 

6. MIEJSCE KONKURSU 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach/ Filia nr 30 

(ul. Partyzantów 25, tel. 32 557 70 15) 

 

7. OCENA I NAGRODY 

W jury zasiądą: Agnieszka Gorzkiewicz (aktorka), Elżbieta Zwolińska-Skwara  

(poetka i pisarka), Karolina Korczewska (bibliotekarz). 

Przewiduje się przyznanie trzech pierwszych miejsc oraz dwóch wyróżnień. 

Werdykt komisji konkursowej jest jedyny i niepodważalny. 

Fundatorem nagród jest Rada Dzielnicy Łabędy. 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania danych uczestników 

(imienia, nazwiska, nazwy instytucji delegującej) w celu ogłoszenia wyników 

oraz sprawozdawczości z konkursu, 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć zawierających 

wizerunek osób biorących udział w konkursie, 

 organizatorzy rozstrzygają wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie, 

 zapytania związane z konkursem prosimy kierować na adres e-mail: 

filia30@biblioteka.gliwice.pl. 
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Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 (zwanym dalej RODO), Miejska Biblioteka Publiczna w 

Gliwicach informuje, że: 

Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzanie przez organizatora zgodnie 

z Rozporządzeniem 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 (zwanych dalej RODO) 

 Administratorem podanych Uczestnika konkursu danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gliwicach z siedzibą przy ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel. 32 238 25 10 (dalej jako Biblioteka). 

 W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych,-mail: 
iod@biblioteka.gliwice.pl  

 Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji i przeprowadzenia konkursu. 

 Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do zrealizowania celów 
wskazanych powyżej.  

 Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, 
którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji 
określonej usługi, np. operatorom pocztowym. 

 Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą 
również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres i w zakresie realizowanego konkursu, a po zakończeniu 
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych 
roszczeń,  

 Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 
także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO).  

 W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje 
uczestnikowi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych 
narusza przepisy RODO, Uczestnikowi konkursu przysługuje u prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 
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