MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI
„Wiersz ukoronoWany”

I Organizatorzy konkursu
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, ul Elfów 56, Tychy
II Cele Konkursu
1. Pobudzanie do działania w czasach izolacji;
2. Możliwość prezentacji publicznej w czasie izolacji;
3. Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej;
4. Pielęgnowanie kultury słowa ojczystego;
5. Rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji oraz
przygotowanie do wystąpień publicznych;
6. Rozwijanie talentu;
7. Popularyzowanie twórczości dla dzieci;
III REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych w Tychach
2. Uczestnicy wystąpią w dwóch kategoriach wiekowych
a. klasy I- IV szkoły podstawowej
b. klasy V- VIII szkoły podstawowej
3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadsyłanie nagrania wideo lub
linków z nagraniami (np. dropbox ; youtube) na adres: mdk2@oswiata.tychy.pl
lub Messenger MDK 2 ;Whatsup koordynatora.

4. Każda z placówek może zgłosić dowolną liczbę uczestników w każdej
kategorii wiekowej.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie karty zgłoszenia wraz
nagraniem. W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko i wiek uczestnika,
nazwisko i adres mailowy opiekuna, a także tytuł i autora prezentowanych
utworów literackich.
6. Uczestnicy recytują swój ulubiony (dowolny) wiersz, czas prezentacji nie może
przekroczyć 5 min.
7.Zgłoszenie na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu
oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie swoich danych
osobowych dla celów związanych z realizacją konkursu zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Nadesłanie zgody ( skan dokumentu) na upublicznienie wizerunku na stornie
internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 oraz w mediach
społecznościowych Młodzieżowego Domu Kultury nr 2.
IV Terminy
1. Zgłoszenia należy przysłać na adres : mdk2@oswiata.tychy.pl do dnia
15.06.2020 z dopiskiem „WIERSZ UKORONOWANY”
2. Koordynatorem konkursu jest Beata Chren, wszelkie pytania proszę kierować
do koordynatora konkursu nr Tel. 605364424;
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i mediach
społecznościowych MDK nr 2 w Tychach 20.06.2020;
V NAGRODY:
1. Laureaci otrzymują dyplomy w wersji elektronicznej oraz nagrody
ufundowane przez organizatorów przekazane w dniu koncertu laureatów we
wrześniu 2020
2. O podziale nagród zadecyduje powołane jury.
3. Nagrody nie podlegają zwrotowi lub wymianie

Karta zgłoszenia do udziału

MIEJSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM
„Wiersz ukoronoWany”

Imię i nazwisko recytatora(ki)
Adres szkoły:
Adres mailowy opiekuna:
Klasa:
Numer telefonu recytatora lub rodzica:

Repertuar konkursowy
L.P.

1.

Opiekun:

Tytuł

Czas trwania

Oświadczenie zgody

Ja niżej podpisany wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka podanych w wyżej wymienionej zgodzie i karcie zgłoszenia na potrzeby
przeprowadzenia konkursu i finału Miejskiego Konkursu „Wiersz ukoronowany”,
jego rejestrację, wykorzystanie i rozpowszechnianie na wszystkich polach
eksploatacji, wykorzystaniu wizerunku mojego dziecka do celów promocji i
upowszechniania konkursu.
Klauzula informacyjna
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
119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
przyjmuję do wiadomości, iż:
Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Młodzieżowy
Dom Kultury nr 2 w Tychach ul. Elfów 56, 43-100 Tychy.
Kontakt z Inspektorem ochrony danych w sprawach związanych z ochroną
danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:
iod.mdk2@oswiata.tychy.pl

…………………………………………….
czytelny podpis rodzica (opiekuna)

