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REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

POD PATRONATEM HONOROWYM  

PANA KRZYSZTOFA OBRZUTA 

WÓJTA GMINY RUDZINIEC 

 

KATEGORIA KLAS IV - VI 

 

I. Organizatorzy: 
Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach  
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie 
 

II. Cele konkursu: 

1. Pielęgnowanie kultury języka ojczystego. 

2. Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania sztuką recytacji. 

3. Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej. 

4. Budowanie poczucia własnej wartości, nabieranie pewności siebie. 

5. Wytypowanie laureatów do udziału w konkursach recytatorskich o zasięgu 

międzygminnym lub wyższym. 
 

III. Zasady konkursu i warunki uczestnictwa: 
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych gminy 

Rudziniec. 
2. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczniów. 
3. Uczestnik zgłasza i prezentuje wiersz i fragment prozy. 
4. Czas prezentacji jednego uczestnika nie może przekroczyć 5 minut. 
5. Uczniów do konkursu zgłasza nauczyciel, podając dane według załączonego wzoru 

zgłoszenia. 
6. Wszyscy uczestnicy konkursu mają obowiązek wzajemnego oglądania prezentacji. 
7. Tematyka wybranego fragmentu poezji i prozy jest dowolna. 

 

IV. Ocena prezentacji: 
1. Oceny prezentacji dokona kompetentne jury powołane przez organizatorów.  
2. Oceny dokonywane są według następujących kryteriów: 

a) dobór repertuaru, 

b) interpretacja utworów – dykcja, emisja, ekspresja, 

c) ogólny wyraz artystyczny. 
3. W konkursie przyznaje się I, II, i III miejsce, a także jedno wyróżnienie. Publiczność 

przyznaje nagrodę publiczności w głosowaniu tajnym. Uczestnik, który zajmuje I 

miejsce, otrzymuje zarazem tytuł Mistrza Recytacji i będzie reprezentował 

gminę Rudziniec w regionalnym etapie Konkursu MAŁY OKR 2020 w 

Katowicach. 
 

 

V. Informacje o miejscu i terminie konkursu: 
1. Konkurs odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Poniszowicach 

w dn. 05.03.2020 r. o godz.10.00 
2. Zgłoszenia należy przesyłać mailem do ZSP w Rudnie na adres:  

sprudno@gmail.com 
w nieprzekraczalnym terminie do 27.02.2020 r. 
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UWAGA: 

Proszę w dniu konkursu dostarczyć zał. nr 1, czyli podpisaną przez rodzica zgodę na 

przetwarzanie danych osoby oraz wizerunku. Jeżeli opiekun prawny uczestnika 

nie wyrazi zgody na ujawnienie wizerunku, proszę powiadomić o tym organizatora. 

Brak zał. nr 1 będzie oznaczał wykluczenie uczestnika z konkursu. 

 

 

WZÓR ZGŁOSZENIA ( prosimy o komputerowe wypełnienie zgłoszenia ) 

 

Imię i nazwisko 

uczestnika 

klasa szkoła tytuł prozy tytuł wiersza nauczyciel 

przygotowujący 

uczestnika do występu 

1.      

2.      

3.      
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  Załącznik 1 

……………….., dnia………….. 

Zgoda na przetwarzanie danych osoby oraz wizerunku opiekuna prawnego 

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………….będący/a opiekunem prawnym 

…………………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych obejmujących imię i nazwisko, klasę, adres szkoły, a także wizerunek przez                         

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie na potrzeby organizacji konkursu (opublikowanie 

wizerunku na stronie: www.sprudno.edu.pl/) 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że Administratorem Danych Osobowych jest ZSP                          

w Rudnie (Rudno, ul. Szkolna 9, 44-160 Rudziniec), e-mail: sprudno@gmail.com 

Dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, c i f Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

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

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia 

konkursu oraz wyłonienia laureatów w tym przyznania nagród, a także opublikowania ich na stronie 

internetowej ZSP w Rudnie. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub 

współpracownikom ZSP w Rudnie, jak też podmiotom udzielającym wsparcia szkole na zasadzie 

zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Mają Państwo prawo dostępu do treści 

danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale 

niezbędne w celu uczestnictwa w organizowanym konkursie. 

 

……………………........ 

(podpis opiekuna prawnego) 

                                                       


