Regulamin Konkursu Recytatorskiego
„Ojczyzna moja wolna…”
W związku z przypadającą 100. rocznicą Odzyskania Niepodległości mamy zaszczyt
zaprosić uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Chobieni do udziału w konkursie
recytatorskim pn. „Ojczyzna moja wolna..” zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w
Chobieni.
1. Cel szczegółowe konkursu:
•
•
•
•

Uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości
Upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem
niepodległości
Kształtowanie tożsamości narodowej i patriotycznej wśród młodego pokolenia
Kształtowanie wrażliwości na piękno poetyckiego języka

2. Organizator:
Chobieński Ośrodek Kultury -Biblioteka Publiczna w Chobieni
Chobienia, Rynek 6, 59-305 Rudna
e -mail:chok-chobienia@wp.pl
3. Zgłoszenia do konkursu:
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 17 października 2018
Konkurs odbędzie się dnia 25 października 2018 roku godz. 9.00
4. Kategorie
Kategoria I
● Uczniowie szkoły podstawowej klas III
Kategoria II
● Uczniowie szkoły podstawowej klas IV-VI
Kategoria III
● Uczniowie szkoły podstawowej VII -VIII i Gimnazjum
5. Zasady konkursu:
•
•
•

uczestnicy konkursu recytują wiersz patriotyczny
uczestników oceniać będzie wytypowane przez organizatorów Jury
Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
- odpowiedni dobór wiersza
- poprawność deklinacji i jasność przekazu
- dykcję, tempo, ton głosu dostosowany do tematyki tekstu

6. Postanowienia końcowe
Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani zaskarżeń.
Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki.

10.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:
Chobieński Ośrodek Kultury, Rynek 6, Chobienia, 59-305 Rudna.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 768358801, mail: iodo@nsi.net.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jedn.: Dz.U. 1994, Nr 24, poz. 83) dla celów (dokumentacji oraz promocji/ reklamy
imprez w przyszłych latach)
4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas istnienia Chobieńskiego Ośrodka Kultury.
5. Dane osobowe mogą być przekazane sponsorom imprezy.
6. Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania.
7. Podanie danych osobowych dobrowolne, z zaznaczeniem iż ich nie podanie, może skutkować
odmową uczestnictwa w imprezie
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

karta zgłoszenia do
Konkursu Recytatorskiego
„Ojczyzna moja wolna…”
1.Imię i nazwisko uczestnika ...............................................................………....…............
2. Miejsce zamieszkania ( adres) .........................................................………....…............
...............................................................................................................…….......…............
3. Kategoria ................................................................................……............………….....
4. Wiek uczestnika .............................................................................……….......…............
5. Telefon kontaktowy ..................................................................……...….......….............
......................................................................
data i podpis rodzica/ opiekuna dziecka

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu oraz akceptuję zawarte w nim założenia i warunki
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celach wynikających z regulaminu
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych/Dz.U z1997 r. nr.133, poz. 883
z późniejszymi zmianami/.
3. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Chobieński Ośrodek Kultury wizerunku mojego/syna/córki
zarejestrowanego podczas ww imprezy, w celu promocji wydarzenia i podania do wiadomości publicznej wyników
konkursu.
4. Informuję, że zostałam/em poinformowany/a, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do
treści danych moich/dziecka, poprawienia ich oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody.

