
REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH 

„Mój ulubiony wiersz” 

w ramach Festiwalu Książki Dziecięcej 

 

Organizator: 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim 

Patronat Honorowy: Burmistrz Pruszcza Gdańskiego 

 

Cele konkursu: 

• popularyzowanie poezji  

• rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, 

• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze, 

• przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. 

 

Przebieg konkursu: 

Konkurs jest adresowany do grup przedszkolnych z terenu Pruszcza Gdańskiego. 

 

Zasady i warunki uczestnictwa: 

• Uczestnictwo w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. 

• Uczestnicy przystępują do Konkursu za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. 

• Zadaniem uczestników – grupy przedszkolnej jest przygotowanie dowolnie wybranego 

wiersza i nagranie prezentacji recytacji w/w wiersza w języku polskim w formie krótkiego 

nagrania audio-wideo w formacie MP4 (np.: smartfonem lub kamerą). Czas recytacji nie 

może przekraczać 5 minut. Recytacja wiersza może być wzbogacona o dodatkowe środki 

teatralne, dozwolone jest łączenie słowa mówionego z ruchem, gestem i rekwizytami. 

• Grupa przedszkolna może zgłosić do konkursu tylko jeden utwór. 

• Karty zgłoszenia oraz plik zawierający nagranie audio-wideo należy przesłać 

Organizatorowi drogą elektroniczną na adres joanna.labasiewicz@biblioteka-pruszcz.pl 

lub do siedziby biblioteki – ul. Wojska Polskiego 34 w Pruszczu Gdańskim do dnia 

08.09.2022 r. Prace dostarczone po w/w terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

• Wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia zawierającą dane grupy przedszkolnej oraz dane 

osobowe uczestnika oraz wymagane oświadczenia jego opiekuna prawnego/rodzica 
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(Załącznik nr 1 do Regulaminu) należy dostarczyć do dnia 08.09.2022 r. w formie skanu 

lub zdjęcia na adres mailowy: joanna.labasiewicz@biblioteka-pruszcz.pl bądź w formie 

papierowej do siedziby biblioteki przy ul. Wojska Polskiego 34. 

• Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie 

przez Organizatora danych osobowych małoletniego uczestnika Konkursu, zgody 

na rozpowszechnianie jego wizerunku oraz zgody na przeniesienie na Organizatora 

majątkowych prac autorskich do przesłanego nagrania. Oświadczenia w powyższych 

sprawach składają rodzice lub opiekunowie prawni małoletnich uczestników. 

• Prace nadesłane na Konkurs stają się własnością Organizatora Konkursu i mogą być 

wykorzystane do upowszechniania zgodnie z celami statutowymi Organizatora. 

• Nagrodzone prace konkursowe w formie nagrań audio-wideo (filmów) będą publikowane 

na stronie internetowej Organizatora lub/i profilu Facebook, Instagramie lub/i na koncie 

YouTube, prowadzonych przez Organizatora. 

 

Założenia organizacyjne: 

• Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powołuje 

komisję konkursową. 

• Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji postanowień Regulaminu 

rozstrzyga Organizator. 

• Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 13.09.2022 r. podczas Festiwalu Książki Dziecięcej. 

• Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Powiatowej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim do dnia 14.09.2022 r. 

• Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach postępowania konkursowego 

za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

• Nagrody dla laureatów zostaną wręczone 13.09.2022 r. podczas Festiwalu Książki 

Dziecięcej. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe podanie adresu 

do korespondencji przez laureatów konkursu lub zmianę innych jego danych, 

uniemożliwiających powiadomienie go o przyznaniu nagrody i dostarczenie nagrody oraz za 

podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych. W takim przypadku 

Uczestnik (laureat konkursu) traci prawo do nagrody. 

• Kontakt w sprawie konkursu: e-mail: joanna.labasiewicz@biblioteka-pruszcz.pl 

lub tel. 58 682 34 79. 

 

Kryteria oceny prac: 

• płynność i bezbłędność recytacji, 

• wyrazistość i dykcja, 
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• interpretacja recytowanego tekstu, 

• kultura i piękno recytacji, 

• zachowanie limitu czasu, 

• ogólny wyraz artystyczny. 

 

Nagrody: 

• Spośród nadesłanych prac konkursowych (nagranych filmów), jury przyzna nagrody 

i wyróżnienia. 

• Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymają atrakcyjne nagrody i pamiątkowe dyplomy. 

 

Postanowienia końcowe: 

• Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem Konkursu rozstrzygają 

Organizatorzy. 

• Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie 

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych. 

• W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy Konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

Konkursu, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru 

i rozliczenia nagród. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1182 z późn. Zmianami). 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział 

w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych 

osobowych oraz prawo ich 

poprawiania, a także usunięcia. 

4. Administratorem danych osobowych uczestników gry jest Dyrektor Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim. W sprawach z zakresu ochrony danych 

osobowych możliwy jest kontakt z iod@biblioteka-pruszcz.pl. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 

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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dane będą przetwarzane w celach związanych 

z grą 

5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres 

danych: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu kontaktowego. 

6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji rozstrzygnięcia konkursu przez okres 

trwania konkursu, a po tym czasie jedynie w zakresie prac nagrodzonych. 

* Załącznik nr 1 – Karta Zgłoszenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Konkursu recytatorskiego dla grup przedszkolnych 

„Mój ulubiony wiersz” w ramach Festiwalu Książki Dziecięcej  

 

 Imię i nazwisko autora wiersza, tytuł:  

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

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

 

Nazwa Grupy przedszkolnej: 

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

 

Wiek przedszkolaków: 

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

 

E-mail i numer telefonu, na który przekazane zostaną informacje o wynikach 

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

 

Adres Przedszkola: 

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

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

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych, na wielokrotne, nieodpłatne 

publikowanie zgłoszonej do Konkursu fotografii, na jej publiczną ekspozycję oraz 

opublikowanie mojego imienia, nazwiska w materiałach promocyjnych związanych 

z Konkursem, w wydawnictwach, na stronie internetowej PiMBP w Pruszczu Gdańskim 

w konkursie oraz na ich wykorzystanie w celach promocyjnych. 

 

…………………………………...……………………… 

                                     data i podpis nauczyciela 

 

 

 



OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA 

KONKURSU 

Ja, niżej podpisany 

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

Wyrażam zgodę na udział córki/syna 

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

Konkursu recytatorskiego dla grup przedszkolnych „Mój ulubiony wiersz” w ramach 

Festiwalu Książki Dziecięcej i akceptuję regulamin konkursu. 

 

      …………………………………………………………… 

                                                                           data i podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

DZIECKA 

 Ja, niżej podpisany  

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

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego osoby fotografowanej) 

 wyrażam zgodę 

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

(tu wpisać imię i nazwisko dziecka) 

na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na potrzeby Konkursu recytatorskiego dla grup 

przedszkolnych „Mój ulubiony wiersz” w ramach Festiwalu Książki Dziecięcej w materiałach 

publikowanych lub autoryzowanych przez Powiatowa i Miejską Bibliotekę Publiczną 

w Pruszczu Gdańskim, na stronie internetowej i facebooku biblioteki oraz na innych stronach 

internetowych, w prasie. 

 

…………………………………………………………… 

                                                                           data i podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 


