
Regulamin Gminnego konkursu recytatorskiego 

„JAN PAWEŁ II PRAWDZIWY AUTORYTET ” 

I. Organizator 

1.Organizatorem  konkursu  jest  Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Staninie  z  siedzibą  pod adresem: 

21-421 Tuchowicz, Kosuty 4A. 

II. Cele konkursu 

1.Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie oraz upowszechnianie kultury żywego słowa. 

2.Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich. 

3.Upowszechnienie twórczości Jana Pawła II. 

III. Adresaci konkursu 

Konkurs skierowany jest do dzieci  z klas trzecich, czwartych i piątych  z terenu Gminy Stanin 

IV. Zasady i przebieg konkursu 

1.Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest : 

 nadesłanie   formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do regulaminu. Formularz 

należy dostarczyć do 30 listopada 2020 r.: drogą elektroniczną na adres e-mail: 

gbpstanin@interia.pl z tytułem „JAN PAWEŁ II PRAWDZIWY AUTORYTET ”. 

 Wysłanie nagranego filmiku z prezentacją utworu do 30 listopada 2020r do godziny 14:00 

2.Rywalizacja odbywa się w jednej kategorii: uczniowie klas trzecich, czwartych i piątych . 

3.Każdy uczestnik prezentuje jeden wybrany utwór Jana Pawła II. 

4.Dopuszcza się prezentację utworu z podkładem muzycznym. 

5.Czas prezentacji nie powinien przekraczać  5 minut. 

Jeżeli sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie zorganizowane zostanie wręczenie nagród  

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Staninie 
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V. Zasady oceniania 

Z uwagi na sytuację z COVID-19, Konkurs będzie zorganizowany w formie On-Line. 

Przesłuchania nadesłanych materiałów podlegają ocenie jury powołanego przez 

Organizatora. 

W konkursie wszyscy uczestnicy walczą o nagrodę główną (bez podziału na kategorie 

wiekowe) 

1.Oceny uczestników dokona jury konkursowe powołane przez Organizatora. 

2.Kryteria oceny będą obejmowały: interpretację i dobór repertuaru do wieku recytatora, kulturę 

słowa, ogólny wyraz artystyczny (m.in. strój, rekwizyty). 

VI. Postanowienia końcowe 

1.Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych  

osobowych  przez  Organizatora.  Dane  osobowe  uczestników  konkursu  będą przetwarzane 

wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w 

ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). 

2.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, który zastrzega sobie prawo do jego 

zmian. 

3.Wszystkie  informacje  o  konkursie  dostępne  będą  na  stronach  internetowych:   

GBP w   Staninie   (www.bpstanin.pl)  a,  także na Facebook GBP. 

4.Więcej informacji można uzyskać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Staninie, 21-421 Tuchowicz 

Kosuty 4A, tel. 25 798 11 03, e-mail: gbpstanin @interia.pl. 

VII Informacja dla uczestników przystępujących do konkursu:   

1.Administratorem danych osobowych uczestników przystępujących do konkursu jest Gminna 

Biblioteka Publiczna w Staninie, z siedzibą w Kosuty 4A, 

2.Dane osobowe zebrane zostaną w celu potwierdzenia uczestnictwa w konkursie, umożliwienia 

kontaktu w sprawach bieżących, 

3.Przewidywanymi odbiorcami danych mogą być także: 



3.1. podmioty, którym udostępnienie danych będzie konieczne w celu zabezpieczenia żywotnych 

interesów tych osób,  

3.2.podmioty współfinansujące konkurs , którym udostępnienie danych będzie konieczne ze względu 

na prawidłowe rozliczenie i sprawozdawczość związaną  

z konkursem. 

4.Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie  

z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

5.Dane przekazywane są dobrowolnie, nie istnieje obowiązek podania danych osobowych, 

wynikający z przepisów prawa. 

6.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych  

i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych. 


