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42. MAŁY KONKURS RECYTATORSKI 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie ogłasza 41 Mały Konkurs Recytatorski dla uczniów I- VIII klas
Szkół  Podstawowych.  Turniej  Powiatowy  konkursu  jest  organizowany  przez  Miejski  Ośrodek  Kultury
w Świdniku, eliminacje Gminne są realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach przy udziale
szkół podstawowych. 

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE 

1. Uczestnikami Konkursów mogą być uczniowie szkół podstawowych Gminy Trawniki.
2. Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy nieprezentowany w innych konkursach
(tematyka tekstu jest dowolna).
3.  Czas  występu  nie  powinien  przekroczyć  3  minut  dla  uczniów  klas  I-VI  i  5  minut  dla  uczniów
klas VII- VIII.
4. Jury ocenia recytatorów w kategoriach wiekowych:
a) uczniów klas I-III 
b) klas IV- VI 
c) klas VII- VIII.
5.  Jury  ocenia  dobór  repertuaru  (jego  wartość  artystyczną,  oryginalność  i  dostosowanie  do  możliwości
wykonawczych recytatora), interpretację tekstu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny.
6. W skład Komisji oceniającej nie mogą wchodzić instruktorzy lub nauczyciele, których uczniowie biorą
udział w Konkursie.

PLAN ORGANIZACYJNY KONKURSU 

7.  Zgodnie  z  tradycją  konkurs  odbywa  się  w  drodze  wielostopniowych  eliminacji:  środowiskowych
(szkolnych, gminnych, miejskich), powiatowych i wojewódzkich.
8. Turniej środowiskowy odbędzie się w dniu 05.05.2023r.- karty zgłoszeniowe do 24.04.2023r.
9. Nie przewidujemy zgłaszania się uczestników bezpośrednio do eliminacji powiatowych.
10.  Organizatorzy  turniejów  środowiskowych  są  zobowiązani  przesłać  protokół  i  karty  uczestników
(opatrzonych  pieczęcią  instytucji  i  podpisem  osoby  odpowiedzialnej  za  organizację  turnieju
środowiskowego)  zakwalifikowanych  do  Turnieju  Powiatowego  na  adres:  Miejski  Ośrodek  Kultury,
al. Lotników Polskich 24, 21- 040 Świdnik do 12.05.2023r.
11.  Jury  turniejów szkolnych może  typować  do  turnieju  powiatowego po  dwóch  recytatorów w każdej
kategorii wiekowej:
a) 2 uczniów z klas I-III 
b) 2 uczniów z klas IV-VI 
c) 2 uczniów z klas VII-VIII
Jury turniejów gminnych może typować do Turnieju Powiatowego po 4 recytatorów w każdej  kategorii
wiekowej. 
12.  Istnieje  możliwość  przesunięć  limitu  na  inne  kategorie  wiekowe.  Turniej  Powiatowy  odbędzie  się
21.05.2023r.  o  godz.  16  00 i  będzie  miał  charakter  „Święta  Poezji”.  Laureaci  Turnieju  Powiatowego
XLII MKR (do 3 osób) wezmą udział w Wojewódzkim Konkursie Laureatów, który odbędzie się w Lublinie.
Karty  zgłoszeń  nominowanych uczestników Turnieju  Powiatowego  XLII  MKR wraz  z  protokołem jury
zostaną przekazane do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury.
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13. Wszelkie sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Organizator konkursu.
14. Kontakt w sprawie organizacji konkursu: Karolina Pilipczak, Ewa Jaśkowiak, tel. 516 055 921, 81 468
67 80, e-mail: karolinapilipczak@mok.swidnik.pl, ewajaskowiak@mok.swidnik.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH 
42. MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO – TURNIEJU POWIATOWEGO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku informuje, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, al. Lotników Polskich 24,
21 - 040 Świdnik.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych na adres s e-mail: iod-j@e-swidnik.pl.
3.  Dane  osobowe  podane  przez  uczestnika  w  karcie  lub  później  w  trakcie  trwania  Przeglądu,  będą
przetwarzane:
1) w celu przeprowadzenia Przeglądu - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
2)  w celach reklamowych,  promocyjnych,  marketingowych i  informacyjnych związanych z  prowadzoną
przez Administratora działalnością zgodnie - na podstawie wyrażonej zgody.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa oraz Portal Facebook oraz Portal Youtube.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. 6. Osoby, których dane osobowe przetwarza
Organizator, mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3)  żądania  usunięcia  danych,  gdy dane nie  są  niezbędne do celów,  dla  których zostały zebrane lub po
wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
4)  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych,  gdy  osoby  te  kwestionują  prawidłowość  danych,
przetwarzanie  jest  niezgodne  z  prawem,  a  osoby te  sprzeciwiają  się  usunięciu  danych,  Organizator  nie
potrzebuje  już  danych osobowych do celów przetwarzania,  ale  są  one potrzebne osobom,  których dane
dotyczą  do  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  roszczeń,  lub  gdy  osoby  te  wniosły  sprzeciw  wobec
przetwarzania danych- do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego
sprzeciwu,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób,
których dane są przetwarzane.
7.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  konieczne  do  umożliwienia  Organizatorowi
zorganizowania Przeglądu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.
8. Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników Przeglądu w sposób opierający się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
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