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1. ORGANIZATOR 

Biblioteka Publiczna Gminy Szemud 

 

2. CELE 

- popularyzacja twórczości Jana Piepki 

-dostarczanie uczestnikom doznań poznawczych, estetycznych i emocjonalnych 

wypływających z utworów poetyckich  

- kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności 

recytatorskich 

- wspieranie działań twórczych dzieci i młodzieży poprzez możliwość prezentacji 

umiejętności recytatorskich  

- nawiązanie współpracy między placówkami - integracja dzieci i młodzieży 

 

3. WARUNKI KONKURSU 

a) Warunki uczestnictwa 

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie nagrania recytacji oraz Karty Zgłoszenia 

Uczestnika Konkursu na mail: szemud@bibliotekaszemud.pl w terminie do 31.03.2021r. 

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin oraz wyraża zgodę na 

publikację wizerunku na stronie internetowej biblioteki (www.biblioteka.szemud.pl) oraz w 

mediach społecznościowych. 

 

b) Uczestnicy 

Konkurs skierowany  jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szemud. 

Odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: 

 I kategoria – klasy I-III 

 II kategoria- klasy IV-VI 

 III kategoria – Klasa VII-VIII  

 

c) Repertuar 

Każdy uczestnik przygotowuje jeden dowolnie wybrany utwór Jana Piepki. 

Czas prezentacji utworu nie powinien przekroczyć 5 minut. 

 

d) Przebieg konkursu 

Konkurs odbywa się w formie zdalnej. Każdy uczestnik przesyła nagranie wykonania 

jednego wybranego utworu Jana Piepki w języku polskim lub kaszubskim. 

Komisja zbierze się na obrady, podczas których wyłoni zwycięzców Konkursu. 

 

e) Rozstrzygnięcie konkursu  

Organizator mailowo/telefonicznie poinformuje o rozstrzygnięciu Konkursu  oraz terminie 

rozdania nagród.   

 

 

http://www.biblioteka.szemud.pl/


f) Kryteria oceny  

Organizator powołuje komisję konkursową, która ocenia przede wszystkim: 

- interpretację utworu 

- poprawność wymowy 

- ogólny wyraz artystyczny 

 

g) Nagrody 

Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów. 

Organizator mailowo/telefonicznie poinformuje o rozstrzygnięciu Konkursu oraz terminie rozdania 

nagród. 

h) Postanowienia końcowe 

-  Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku 

istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 

 

4. KONTAKT Z ORGANIZATOREM KONKURSU 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: szemud@bibliotekaszemud.pl lub 

telefonicznie pod numerem (58) 676 11 88. 

 

5. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na potrzeby organizacji i przeprowadzenia czynności konkursowych (nabór uczestników, 

przeprowadzenie eliminacji, publikacja wyników konkursu, czynności dokumentacyjne i 

informacyjne) niezbędne będzie zebranie i przetwarzanie następujących danych: 

1. Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko; imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

bądź nauczyciela (w przypadku osób niepełnoletnich); 

2. Dane personalne: rok urodzenia; 

3. Dane kontaktowe: nr telefonu e-mail; 

4. Wizerunek (dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonego wydarzenia) 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016) informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Biblioteka Publiczna 

Gminy Szemud (84-217 Szemud, ul. E. Kwidzińskiego 1), 

2) dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji 

Konkursu i związanymi z tym działaniami informacyjnymi, 

3) odbiorcami danych osobowych Uczestnika Konkursu będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego 

zrealizowania niniejszego Konkursu,  

5) dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą przez okres związany z 

rozliczeniem wydarzenia w ramach przepisów dot. rachunkowości i finansów 

publicznych, z uwzględnieniem przepisów archiwalnych i statystycznych, 

6) Uczestnik Konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w 

szczególności dotyczy to wszelkich wydawnictw o charakterze trwałym np. publikacji 

książkowych, artykułów w prasie, nagrań, filmów itp., powstałych przed wycofaniem 

zgody), a przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania tych danych ma prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 



Załącznik do Regulaminu  

V Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Jana Piepki - Szemud 2021 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO POEZJI JANA PIEPKI  

Szemud 2021 

Imię i nazwisko oraz wiek 

uczestnika 

 

 

 

Nazwa szkoły i klasa 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe 

nauczyciela/rodzica lub 

instruktora (imię i nazwisko 

oraz e-mail, numer telefonu) 

 

 

 

Tytuł recytowanego utworu 

 

 

 

„Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuję jego 

treść.” 

…………………………                                             ………………………….. 

Data i podpis rodzica/nauczyciela                                   data i podpis uczestnika 

„Oświadczam, że zrozumiałem/am oraz przyjąłem/przyjęłam do wiadomości informację o 

przetwarzaniu moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka, w tym 

wizerunku oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celu związanym z 

przeprowadzeniem czynności konkursowych (zgodnie z pkt. 5 Regulaminu).” 

…………………………                                                …………………………  

Data i podpis rodzica/nauczyciela                                    data i podpis uczestnika 

„ Oświadczam, że zapewniam dojazd na miejsce odbioru nagród, a także biorę pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.” 

……………………….. 

Data i podpis rodzica/nauczyciela 


