I Konkurs recytatorski wierszy Agnieszki Osieckiej
Niemodlin, 9 października 2019
1. ORGANIZATOR
Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej
ul. Mikołaja Reja 1, 49-100 Niemodlin
2. CEL KONKURSU
Zainteresowanie poezją Agnieszki Osieckiej.
Prezentacja i konfrontacja żywego słowa.
3. MIEJSCE I TERMIN
Sala konferencyjna Ośrodka Kultury w Niemodlinie, ul. M. Reja 1
9 października 2019 r. (środa), godz. 9.30
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo do uczestnictwa mają wykonawcy, którzy zostaną zgłoszeni w wyznaczonym
przez organizatora terminie.
Zgłoszenia na podstawie wypełnionych, podpisanych kart (w przypadku osób
niepełnoletnich podpisuje opiekun prawny) należy dokonywać osobiście, pocztą, internetem
(skan podpisanej karty) na adres: Ośrodek Kultury w Niemodlinie, ul. Mikołaja Reja 1, 49100 Niemodlin, tel. 774 606 096, e-mail: pulsniem@o2.pl. Ostateczny termin zgłoszeń 30
września 2019 r. do godz. 13:00.
Karty zgłoszeń do pobrania na http://www.okniemodlin.org/1313/i-konkurs-recytatorskiwierszy-agnieszki-osieckiej-9-pazdziernika-2019-r-godz-930.html

Listy wykonawców zakwalifikowanych do konkursu zostaną podane do wiadomości
na stronie internetowej i FB organizatora w dniu 1 października 2019 r. o godzinie 14:00.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych (imię i nazwisko uczestnika oraz wizerunek) zgodnie z Rozporządzeniem
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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i z wyrażeniem zgody
na opublikowanie danych osobowych związanych z przeprowadzeniem konkursu.
5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Podczas konkursu uczestnicy prezentują jeden wiersz autorstwa Agnieszki Osieckiej.
Organizator wprowadza ograniczenie liczby uczestników konkursu do 20 wykonawców na
każdą kategorię, czyli łącznie 60 uczestników. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność
zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy uczestników. Uczestnicy
występują w kolejności alfabetycznej w poszczególnych kategoriach.
6. KATEGORIE
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół z terenu powiatu opolskiego:
podstawowych i ponadpodstawowych. Wykonawcy oceniani będą w trzech kategoriach:
1. klasy 4-6 szkoły podstawowej,
2. klasy 7-8 szkoły podstawowej,
3. szkoły średnie.
Jedną placówkę w danej kategorii może reprezentować maksymalnie trzech
wykonawców.
7. OCENA
Jury powołane przez organizatorów będzie brało pod uwagę:
- dobór tekstu,
- interpretacja utworu,
- wrażenie sceniczne,
- dykcja.
Wykonawcy biorący udział w konkursie zostaną uhonorowani dyplomami, a laureaci
nagrodami i wyróżnieniami.
8. ZASADY ORGANIZACYJNE
W dniu konkursu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
Organizator nie zwraca kosztów przejazdu.
Pomiędzy poszczególnymi kategoriami jury udaje się na naradę.
Ogłoszenie wyników nastąpi po przesłuchaniu wszystkich kategorii.

I Konkurs recytatorski wierszy Agnieszki Osieckiej
Ośrodek Kultury w Niemodlinie, 9 października 2019 r.
KARTA ZGŁOSZENIOWA

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie 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, wyrażam zgodę na
przetwarzanie niżej wymienionych danych osobowych mojego dziecka/moich*:
………………….………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko)
Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w podanym niżej zakresie.
Lp.

……………………………………………….………………………………

Imię i nazwisko uczestnika

1

…………………………………………….………………………………..

2

Nazwa szkoły zgłaszającej i telefon kontaktowy

kl. 4-6 szkoły podstawowej
kl. 7-8 szkoły podstawowej
szkoła ponadpodstawowa
Kategoria wiekowa (proszę zaznaczyć)

……………………………………….…………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

……………………………………………………..……………………………

Zakres danych

Cel przetwarzania

Imię i nazwisko
uczestnika,
wizerunek

Strona internetowa, portale
społecznościowe

Imię i nazwisko
uczestnika,
wizerunek

Dokumentacja z organizacji
konkursów i zawodów

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych
Ośrodek Kultury w Niemodlinie
im. Agnieszki Osieckiej

Ośrodek Kultury w Niemodlinie
im. Agnieszki Osieckiej

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 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, przyjmuję do
wiadomości, że:
•

Administratorem danych jest Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z siedzibą przy ul.
Mikołaja Reja 1, 49-100 Niemodlin. Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie jest
Pan Marek Krzyżanowski, tel. 774606096, e-mail pulsniem@o2.pl

•

Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonymi celami. Dane będą udostępniane wyłącznie
podanym odbiorcom

•

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres korzystania z usług Ośrodka Kultury w Niemodlinie
lub odwołania zgody na przetwarzanie danych

•

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

•

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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

•

Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny Dane podaję
dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne

Tytuł wiersza Agnieszki Osieckiej

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

(data, czytelny podpis - imię i nazwisko opiekuna prawnego/osoby pełnoletniej* *niepotrzebne skreślić

Pieczęć instytucji

