
Regulamin Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej 
 
 

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach jest organizatorem finału Konkursu 

Recytatorskiego Poezji Religijnej dla powiatu dzierżoniowskiego, który odbędzie się w siedzibie Miejskiej 

Biblioteki Publicznej- Centrum Kultury w Pieszycach przy ul. M. Kopernika 37. 

 
Data konkursu: 29.10.2019 r.  

Godzina konkursu: godz.10.00    

Cele konkursu: 

1. Popularyzacja poezji i prozy o treściach religijnych, duchownych i świeckich. 

2. Pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka polskiego 

3. Stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień aktorskich. 

 

Kategorie konkursowe: 

1)    konkurs recytatorski 

Kategorie wiekowe:  

o    Kategoria I: 10-12 lat (kl. IV-VI)  

o    Kategoria II: 13-15 lat (kl. VII, VIII)  

o    Kategoria III: 16-24 lata (uczniowie szkół średnich i studenci)  

2)    konkurs poezji śpiewanej 

o    Kategoria I: 10-12 lat (kl. IV-VI)  

o    Kategoria II: 13-15 lat (kl. VII, VIII)  

o    Kategoria III: 16-24 lata (uczniowie szkół średnich i studenci) 

 

Zasady uczestnictwa: 

1. Każdy uczestnik w danej kategorii (zarówno recytacja jak i śpiew) prezentuje jeden utwór o               

tematyce religijnej. 

2. Czas wykonania utworu nie może przekroczyć 4 minut.  

3. W przypadku kategorii poezja śpiewana wymagane jest podanie rodzaju podkładu muzycznego (CD, 

akompaniament itd.). Niedopuszczalne jest wykonywanie przez uczestnika konkursu utworu do podkładu z 

nagraną linią wokalną. 

4. Zgłoszenia pisemne na finał powiatowy (po eliminacjach szkolnych) do 3 uczestników w danej 

kategorii, prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 22 października 2019 r.  na adres: 

                                             
Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach 
58-250 Pieszyce, ul. M. Kopernika 37 
e-mail: ck@ck-pieszyce.pl  
tel. 74 836 53 41 
kom. 665 002 242 
 

W zgłoszeniu podajemy imię i nazwisko recytatora, kategorię wiekową, tytuł utworu i jego autora (pełne 

imię i nazwisko) nazwę instytucji delegującej, imię i nazwisko opiekuna przygotowującego. 

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu sami lub delegujące ich szkoły. 

 

5. Organizator utrwala przebieg wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy. Uczestnik 

wydarzenia oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania 

jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg Imprezy.  

6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.  

7. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak 

również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie 

Organizatorowi.  

8. Niniejszy Regulamin jest dostępny: w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora. 

 
Organizator 

mailto:ck@ck-pieszyce.pl


Regulamin Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej 
 

 
 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury z 
siedzibą 58-250 Pieszyce, ul. M. Kopernika 37. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej-Centrum Kultury w Pieszycach jest 

Monika Listwan, monika.listwan.iod@ck-pieszyce.pl tel. 74 836 53 41 wew. 22 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- dokumentowania i archiwizacji imprezy organizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej-Centrum Kultury w 

Pieszycach (wizerunek) na podstawie art. 6 ust 1 pkt A (zgoda) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.  

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz 

wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych 

lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały 

zebrane. 

6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do innych organizacji międzynarodowych. 

Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie 

procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z 

imprezy organizowanej przez MBP-CK w Pieszycach.  

9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  
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