
 
 
 

REGULAMIN V KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
„ZANURZAĆ SIĘ W OGRODY RUDEJ JESIENI” 

 

I Organizator konkursu: 

Dom Kultury w Przecławiu, ul. Zielona 52, 39-320 Przecław.  

 

II Cele konkursu: 

1. Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie. 

2. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród przedszkolaków, uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Przecław. 

3. Promowanie talentu dzieci i młodzieży. 

4. Pobudzanie aktywności twórczej. 

 

III Kategorie konkursu: 

1. Dzieci 5 – 6 lat – Przedszkola 

 

2. Klasy I- III 

3. Klasy IV – VIII 

 

IV Zasady prezentacji: 

Uczestnicy konkursu prezentują utwory znanych autorów lub utwory własne 

 wg swoich kategorii. 

1. Tematyka wierszy – jesień. 

2. Dopuszcza się recytowanie wierszy o jesieni z podkładem muzycznym, podkład w 

formie mp3 z imieniem i nazwiskiem dziecka należy dostarczyć lub przesłać na adres 

e-mail: kultura@dkprzeclaw.pl do dnia 18 października 2019r w godz. 8:00-16:00. 

3. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu. 

4. Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny. 

5. Jury do oceny recytatora nie będzie brało pod uwagę rekwizytów  

i przebrania.  

 

V Warunki uczestnictwa: 

Warunkiem jest zgłoszenie uczestnictwa do konkursu i przesłanie karty zgłoszenia na adres  

e-mail: kultura@dkprzeclaw.pl do 18 października 2019 roku z dopiskiem „Konkurs 

recytatorski 2019” w godz. 8:00-16:00.  

Szczegółowe informacje nt. konkursu będą zamieszczone na stronie: www.dkprzeclaw.pl lub 

pod numerami telefonu: 17 227 63 65  

Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody. 

 

VI Termin i miejsce konkursu: 

Konkurs odbędzie się 23 października 2019r. o godzinie 9:00 w Domu Kultury  

w Przecławiu- sala widowiskowa (nr.15,16).  

Szczegóły dotyczące wystąpienia poszczególnych kategorii będą ustalane po otrzymaniu 

wszystkich zgłoszeń. Harmonogram występów poszczególnych placówek będzie dostępny od 

21 października 2019r. w sali nr 3 lub pod nr tel. 17 227 63 65.  

Szkoły Podstawowe 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA KONKURS RECYTATORSKI 

 

1. Imię i Nazwisko 

 

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

 

2. Kategoria: 

a) Przedszkola 

b) Klasy I-III 

c) Klasy IV- VIII 

(* podkreślić właściwą kategorię) 

        

       5. Szkoła i klasa/ Telefon 

 

             ………………………………………………………………………………………………………… 

 

            

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

 

6. Autor i tytuł utworu 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

7. Imię i nazwisko opiekuna / nauczyciela uczestnika 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Kartę zgłoszenia prosimy dostarczyć lub przesłać na adres ORGANIZATORA do dnia 18.10.2019r. 

 

 Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu recytatorskiego. 

 

 

………………………………………………………………. 

(data i podpis opiekuna / nauczyciela/ uczestnika konkursu) 

  



 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA KULTURALNEGO O WYRAŻENIU 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ 

WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU NA POTRZEBY PROMOCJI DZIAŁALNOŚCI 

DOMU KULTURY W PRZECŁAWIU 

 

…………………………………………………………………………………………………

……… 
(Imię i nazwisko uczestnika wydarzenia kulturalnego) 

 

 W związku z udziałem dziecka w V Konkursie Recytatorskim „Zanurzać się w Ogrody Rudej 

Jesieni”  realizowanym przez Dom Kultury w Przecławiu wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych. 

 

 Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Dom Kultury w Przecławiu,  

ul. Zielona 52, 39-320 Przecław; 

2. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych; 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji i promocji V Konkursie 

Recytatorskim „Zanurzać się w Ogrody Rudej Jesieni”; 

4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, żądania usunięcia oraz prawo 

do wniesienia skargi; 

 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne rejestrowanie i wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka 

podczas konkursu oraz wykorzystywanie tego wizerunku poprzez umieszczenie na stronach 

internetowych Domu Kultury oraz tablicach ściennych i folderach w celu informacji i 

promocji Domu Kultury (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 

 

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

……………………….. 
(Miejscowość i data)                                                                                                                      (Czytelny podpis opiekuna) 

 


