
Regulamin 
XVII Regionalnego Konkursu Recytatorskiego  

Pt. „Chmury przeminą, Niebo zostanie” 

I. Organizator 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im.ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu- Dobrzyniu oraz Parafia pw. 

Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu nad Drwęcą.  

 

II. Cel Przeglądu 

1.  Rozpropagowanie twórczości poetów polskich. 

2.  Ukazanie wielowątkowości poezji polskiej. 

3.  Uzmysłowienie młodym ludziom przynależności kulturowej. 

4.  Wyzwolenie inwencji twórczej wśród młodzieży. 

5.  Stworzenie młodzieży szansy na upowszechnianie kultury języka polskiego i kształtowanie wrażliwości 

literackiej. 

III. Czas trwania 

Październik 2021 - eliminacje odbędą się na dwóch poziomach w szkołach podstawowych kl. 5-8 i w szkołach 

średnich regionu . 

27 październik 2021 - finał Konkursu w Golubiu-Dobrzyniu. 

IV.  Forma Konkursu 
 

1.  Konkurs będzie realizowany w kategoriach wiekowych: 

- uczniowie szkół podstawowych klasy V – VIII, 

- uczniowie szkół średnich. 

2.  Uczestnicy przygotowują dobrowolnie wybrany wiersz lub fragment większego utworu poetyckiego o 

tematyce religijnej . 

3.  Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. 

4.  Przy ocenie będą brane następujące aspekty: 

-  tematyka zgodna z rozpisanym konkursem, 

-  stopień trudności utworu, 

-  interpretacja tekstu, 

- ogólny przekaz artystyczny. 

V.  Przebieg Konkursu 

1. Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach: 

-  pierwszy etap odbędzie się w szkołach podstawowych i średnich. Pozwoli to na wyłonienie po dwóch uczestników do 

finału konkursu, 

- drugi etap – finał konkursu, odbędzie się 27.10.2021 r. o godz. 10.30 w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

w Dobrzyniu n/Drwęcą. 

2. Do 25 października 2021 r. (poniedziałek) należy przesłać zgłoszenia finalistów według załączonej karty zgłoszenia. 

3.  Karty zgłoszeniowe uczestników konkursu należy przesłać na adres : 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Żeromskiego 11,  

87-400 Golub-Dobrzyń z dopiskiem XVII Regionalny Konkurs Poezji Religijnej. 

4. Recytacje oceniać będą osoby, powołane do jury przez organizatorów konkursu. 

5.  Ochrona danych osobowych. Przystąpienie do konkursu wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 

osobowych zgodnie z 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. Dane nie będą profilowane.  



 

 

………………………………….. 
Pieczątka szkoły/biblioteki/instytucji 

 

Karta zgłoszeniowa 
uczestnika XVII Regionalnego Konkursu Recytatorskiego  

Pt. „Chmury przeminą, Niebo zostanie” 
 

Imię i nazwisko ................................................................................................................................................................  

Adres ...............................................................................................................................................................................  

Autor i tytuł wybranego wiersza ……………………………………………………………………………………….. 

Kategoria wiekowa ..........................................................................................................................................................  

Nazwa i adres szkoły/biblioteki/instytucji ..................................................................................................................................................  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego warunki 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do 

prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.) 

2. Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska w materiałach reklamowych Organizatora, w mediach i w Internecie. 

 

 

………………………………….. 
Podpis rodzica 

 

 

 

………………………………….. 
Pieczątka szkoły/biblioteki/instytucji 

 

Karta zgłoszeniowa 
uczestnika XVII Regionalnego Konkursu Recytatorskiego  

Pt. „Chmury przeminą, Niebo zostanie” 
 

Imię i nazwisko ................................................................................................................................................................  

Adres ...............................................................................................................................................................................  
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Nazwa i adres szkoły/biblioteki/instytucji ..................................................................................................................................................  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego warunki 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do 

prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
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2. Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska w materiałach reklamowych Organizatora, w mediach i w Internecie. 

 

 

………………………………….. 
Podpis rodzica 

 

  



Klauzula RODO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Golubiu-Dobrzyniu moich 

danych osobowych, a także mojego wizerunku w celach promocyjnych związanych z XVII Regionalnym Konkursem 

Recytatorskim „Chmury przeminą, Niebo zostanie” (publikacja w prasie, na stronach internetowych oraz w facebook-u: 

Biblioteki i Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia) 

Informacje RODO 

Wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rai (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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej  z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej "RODO” informujemy: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w 

Golubiu-Dobrzyniu, ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń. 

2.  Inspektorem Ochrony Danych (10D) jest Pan Zbigniew Żebrowski,  

e-mail: bibliotekagd@golub-dobrzyn.pl 

3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa w celu wypełnienia obowiązków 

prawnych ciążących na Administratorze lub na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, która 

obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe) 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub 

umowy powierzenia przetwarzania danych. 

5.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy,  

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w 

tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia- 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji, i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Oz. U. N~ 14, poz. 67 z późno zm.). 

7.  W odniesieniu do danych osobowych Pani/Pana przysługuje Pani/Panu prawo: 

1)    dostępu do treści danych osobowych, 

 2)   sprostowania danych osobowych, 

3)  żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa wart. 18 ust. 2 RODO, 

4)  do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO, 

5)  wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), 

ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 53103 Ol. 

8.  Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. c RODO. 

9.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan 

prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

10.  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi 

przepis prawa. 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez  

Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale zgoda może być niezbędna dla 

skorzystania z realizacji uprawnienia dla którego została udzielona, bez której to zgody zamierzony przez 

uprawnionego cel przetwarzania danych nie będzie mógł być zrealizowany. 

11.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, i tym 

profilowaniu. 

Golub-Dobrzyń, …………………………………. r. 

Imię i nazwisko ucznia : ………………………………………………….. 

Podpis opiekuna ………………………………………………………………. 


