INFORMACJA DLA INSTRUKTORA / NAUCZYCIELA PRZYGOTOWUJĄCEGO UCZESTNIKA
Warunkiem udziału w XXXII Regionalnym Konkursie Recytatorskim „Wrażliwość na Słowa” jest
podanie przez instruktora / nauczyciela przygotowującego uczestnika prawdziwych danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego, które podają na
zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest niezbędnym warunkiem
przeprowadzenia XXXII Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Wrażliwość na Słowa”. Dane
będą przetwarzane w imieniu administratora przez koordynatora konkursu, w celu wykonania
czynności wynikających z regulaminu konkursu, w tym: bieżący kontakt i przekazywanie
informacji dotyczących kolejności przesłuchań, werdyktów Jury, we wszystkich etapach
eliminacyjnych konkursu oraz zaproszeniu na uroczystości finałowe.
Ponadto instruktor / nauczyciel przygotowujący uczestnika jest zobowiązany do wyrażenia zgody
na wysyłanie informacji dotyczących Konkursu przez Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku ul.
Targowa 1 /Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, drogą
elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219).
Brak zgody uniemożliwi bieżący kontakt koordynatora konkursu z osobą przygotowującą
uczestnika a tym samym utrudni udział uczestnika w Konkursie.
Osobom, które podały swoje dane w karcie i przesłały zgłoszenie, przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane, o których mowa w karcie będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Administratorem
danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 z póź. zm.). jest Miejski Ośrodek
Kultury w Kłobucku ul. Targowa 1/ Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie ul.
Ogińskiego13a. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony
danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz
wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
e-mail: iodo@elitpartner.pl.
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I. CELE KONKURSU:
1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką mówienia scenicznego/recytacji.
2. Pielęgnowanie kultury języka polskiego i zamiłowania do literatury pięknej.
3. Umożliwienie konfrontacji i wymiany doświadczeń recytatorom i opiekunom.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych.
2. Uczestnicy występują w trzech grupach wiekowych:
grupa I – uczniowie klas I-III
grupa II – uczniowie klas IV-VI
grupa III – uczniowie kl. VII-VIII
tylko w jednej kategorii konkursowej: recytacja
3. Prezentowany repertuar obejmuje utwór poetycki i krótki fragment
prozy. W najmłodszej grupie wiekowej możliwe jest zastąpienie
prozy utworem poetyckim
4. Łączny czas prezentacji obu utworów nie może przekroczyć 5 minut !
Przekroczenie czasu będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika!!!
III. ZASADY ORGANIZACYJNE:
1. Konkurs obejmuje swym zasięgiem uczniów szkół podstawowych z powiatu kłobuckiego.
2. Do eliminacji powiatowych organizatorzy eliminacji gminnych i miejsko-gminnych zgłaszają
łącznie 9 recytatorów z danej gminy: wyłaniając do trzech recytatorów z każdej kategorii
wiekowej (klasy I-III, IV-VI, VII-VIII).
3. Do eliminacji regionalnych organizator eliminacji powiatowych zgłasza łącznie 9 recytatorów
(uwzględniając wszystkie grupy wiekowe).
4. W związku z sytuacją epidemiologiczną należy typować uczestników na podstawie nagrań.
5. Jury eliminacji powiatowych konkursu spotka się 15 kwietnia 2021 r. (czwartek) w sali
widowiskowej MOK w Kłobucku i po obejrzeniu filmów z nagraniem wyłonieni laureatów eliminacji
powiatowych (promocja do finału).
6. Przesłuchania odbywać się będą na podstawie nadesłanych nagrań materiału filmowego
recytowanych tekstów. Nagranie za pomocą urządzeń nagrywających, np. kamera, telefon, ze
stałego ujęcia. Urządzenie rejestrujące należy ustawić na możliwie najwyższe parametry
nagrywania obrazu i dźwięku, aby nagranie było jak najlepszej jakości – rozdzielczość minimalna
HD 720p (1280x720)
7. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie internetowo jako plik formatu MP4, AVI za
pomocą platformy do wysyłania danych wetransfer.com w terminie do 09 kwietnia 2021 r. filmu
wraz ze skanem dokładnie wypełnionych kart zgłoszeń na adres:
e-mail: biuro4@mokklobuck.pl
Informacje także na naszej stronie: www.mokklobuck.pl oraz telefonicznie 34-317-29-91
8. Eliminacje regionalne (finał) dla laureatów z powiatu kłobuckiego
odbędą się 21 i 22 kwietnia 2021 r. od godz. 09.30 w Regionalnym Ośrodku Kultury w
Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, tel. 34-366-59-65 na podstawie nagrań przesłanych przez
organizatora eliminacji powiatowych.
IV. Powołana przez organizatora komisja jury oceniać będzie prezentacje konkursowe wg
następujących kryteriów:
-

dobór repertuaru i interpretacja utworów
kultura słowa, dykcja i wymowa
ogólny wyraz artystyczny.

V. Ogłoszenie wyników konkursu i Koncert laureatów odbędzie się online na kanale you
tube mokklobuck, o sposobie wręczenia nagród laureatom zadecydujemy na podstawie
ogólnej sytuacji epidemiologicznej w kraju.
VI. Istnieje możliwość wykonania nagrania filmowego recytacji przez pracownika
Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku na małej scenie, po wcześniejszym,
telefonicznym umówieniu terminu.
VII. Do regulaminu dołączamy Vademecum Młodego Recytatora, opracowane i polecane
przez Małgorzatę Gutowską - Adamczyk (jurorkę konkursu recytatorskiego w 2017r.)
Mamy nadzieję, że będzie pomocny w przygotowaniach do recytacji.
VIII. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z organizatorem. Biorąc udział w
konkursie uczestnik akceptuje jego Regulamin.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Zachęcamy do korzystania z tekstów najbardziej współczesnych polskich autorów
literatury dziecięcej i młodzieżowej. Prosimy o niepowielanie repertuaru z poprzednich
lat!
Opiekun prawny każdego uczestnika konkursu wyraża zgodę na dokumentację konkursu
przez Organizatora lub jego przedstawicieli, przedstawicieli prasy oraz innych mediów
publicznych za pomocą obrazu lub/i dźwięku.
Opiekun prawny uczestnika konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do
publikowania zdjęć dokumentujących przebieg konkursu i Koncertu laureatów
podsumowujących (ogłoszenie wyników i wręczenie nagród) do pamięci komputera,
przechowywania i korzystania ( w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie, na
zasadzie licencji niewyłącznej) w celu związanym z promowaniem Konkursu w formie
druku, audio, wideo oraz internecie, we wszystkich działaniach związanych z
promowaniem Organizatora i Konkursu. Opiekun prawny uczestnika zgadza się na
posługiwanie przez Organizatora Konkursu i jego Partnerów i Patronów swoim Imieniem
i Nazwiskiem w celach informacyjnych.
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 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) informujemy o przysługującym Państwu prawom
związanym z przetwarzaniem przez Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Kłobucku (42100) przy ul. Targowej 1 podanych w zgłoszeniu do Konkursu danych osobowych.
INFORMACJA DLA UCZESTNIKA
Warunkiem udziału w XXXII Regionalnym Konkursie Recytatorskim „Wrażliwość na
Słowa” jest podanie przez uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia,
nazwiska, nazwy szkoły lub nazwy instytucji delegującej i miejscowości. Uczestnicy podają
dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest niezbędnym warunkiem
udziału w XXXII Regionalnym Konkursie Recytatorskim „Wrażliwość na Słowa”. Dane
będą przetwarzane w imieniu administratora przez koordynatora konkursu, powołanych
członków Jury zobowiązanych umową do przetwarzania danych osobowych zgodnie z
obowiązującą ustawą oraz przez grafika i informatyka, w celu wykonania czynności
wynikających z regulaminu konkursu, w tym: przygotowanie dyplomów za udział we
wszystkich etapach, opublikowanie danych osobowych na stronie www.mokklobuck.pl w
zakładce konkursu w liście kolejności prezentacji oraz protokołach Jury (kolejnych
etapów).

