
Niepodległość jest z Nas
„Marsz, marsz Polonia, nasz dzielny narodzie”

VII Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Patriotycznej

REGULAMIN

I ORGANIZATORZY:
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej.

II TERMIN I MIEJSCE:
26 października 2022 r., Dom Kultury „Śnieżka”

III CELE KONKURSU:
- pielęgnowanie kultury języka ojczystego,
- rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji,
- krzewienie zamiłowania do literatury pięknej,
- podtrzymywanie wśród młodzieży postaw patriotycznych,
- przypomnienie historii Polski, ukazanie dążeń Polaków do 
niepodległości,
- popularyzacja polskiej poezji.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.  Konkurs  Recytatorski  Polskiej  Literatury  Patriotycznej  jest  imprezą
otwartą, skierowaną do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz
szkół  ponadpodstawowych,  a  także -  w  tej  samej  grupie  wiekowej  -
zespołów, recytatorskich oraz teatralnych działających przy placówkach
i instytucjach kultury powiatu dębickiego.

2. Każda ze szkół i placówek kulturalnych typuje maksymalnie do trzech
uczestników w każdej kategorii wiekowej:
- I kategoria: klasy VII i VIII
- II kategoria: szkoły ponadpodstawowe

3. W tej edycji  konkursu inspiracją i  motywem przewodnim są słowa
pieśni:  „Marsz,  marsz Polonia,  nasz dzielny narodzie”. Uczniowie klas



VII-VIII  przygotowują  jeden  utwór  autora  tworzącego  w  XX  wieku
(w całości lub we fragmencie), zaś uczniowie szkół ponadpodstawowych
korzystają z  literatury XIX wieku.  Może być to wiersz, bądź fragment
prozy  (w  tym  fragment  opowiadań,  pamiętników,  wspomnień).  Czas
prezentacji – do 5 min.

Tekst  prezentowany  podczas  konkursu  należy  dołączyć  w  formie
elektronicznej do zgłoszenia.  W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą
tradycyjną  lub  osobistego  dostarczenia  prosimy  przesłać  wybrane
utwory na maila:  konkursy@mokdebica.pl.  Ze  wszystkich przesłanych
utworów powstanie pamiątkowa publikacja.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie czytelnie wypełnionych
kart  zgłoszeń  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  18  października  br.
w Domu Kultury  „Śnieżka,  ul.  Bojanowskiego 18,  39-200 Dębica,  lub
przesłanie  zeskanowanych  dokumentów  na  adres  e-mail:
konkursy@mokdebica.pl.

5. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu.

V KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
1.  Organizator  powołuje  Komisję  Artystyczną,  która  dokona  oceny
prezentacji według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika i wieku,
- interpretacja utworów,
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.
2. Komisja Artystyczna przyzna I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
3. Decyzje Komisji Artystycznej są ostateczne.
4. Komisja Artystyczna zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

Wręczenie  nagród  odbędzie  się  10  listopada,  podczas  dorocznego
Rautu  Niepodległościowego,  organizowanego  przez  Stowarzyszenie
Wspólnota Ziemi Dębickiej.

mailto:konkursy@mokdebica.pl
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KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………………

Adres zamieszkania, telefon: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Data urodzenia, klasa: …………………………………………………………………………..

Placówka, instytucja delegująca…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Repertuar:
(autor, tytuł):
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Imię, nazwisko opiekuna/instruktora, numer telefonu: 
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

 ………………………………                       ……………………………..
    pieczęć placówki podpis opiekuna



KLAUZULA INFORMACYJNA  W ZAKRESIE 

KONKURSU RECYTATORSKIEGO POLSKIEJ LITERATURY PATRIOTYCZNEJ

ORGANIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W DĘBICY

W  związku  z  udziałem  w  Konkursie  spełniając  wymogi  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,  zwanego  dalej  „Rozporządzeniem”,

informujemy, że:

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Kultury  w  Dębicy

z siedzibą: ul. Sportowa 28, 39-200 Dębica, tel. 14 680 93 60, e-mail: mok@mokdebica.pl, zwany

Organizatorem.

2.  W  sprawach  związanych  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  możliwy  jest  kontakt

z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail:  iodo@mokdebica.pl .

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu,

w tym do opublikowania danych osobowych zwycięzców na stronie internetowej Organizatora

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. F Rozporządzenia.

4. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 3 dla przeprowadzenia

konkursu,  a  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości  udziału

w konkursie.

5. Organizator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię

i nazwisko (ew. nr telefonu, uczestnika, rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia konkursu.

7. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie

obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Organizator zawarł umowy

powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

9.  Posiada  Pani/Pan prawo dostępu do treści  swoich  danych  oraz  prawo ich  sprostowania,

usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia

sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  dowolnym

momencie oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.



………………………..

miejscowość i data

……………………………………………

imię i nazwisko uczestnika konkursu

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie wizerunku

mojego  dziecka……………………………………………………………  (imię  i  nazwisko)  poprzez

upowszechnianie  zdjęć  i  materiałów  filmowych  celem  promowania  działalności  kulturalnej

instytucji na portalach społecznościowych, na stronie internetowej, tablicach informacyjnych.

Podstawa prawna:  art.  81-  ochrona  wizerunku-  ustawa z  dn.  4  lutego  o  prawie  autorskim

i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.).

…………………….…………………………………….

podpis rodzica lub prawnego opiekuna

2. Wyrażam/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych i danych osobowych mojego

dziecka zawartych w „Karcie zgłoszenia” przez Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, dla potrzeb

uczestnictwa w Konkursie.

…………………...…………………………………….

podpis rodzica lub prawnego opiekuna

3.  Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  Regulaminem  uczestnictwa  w  Konkursie

organizowanym  przez  Miejski  Ośrodek  Kultury  w  Dębicy  oraz  z  Klauzulą  informacyjną  dla

uczestników konkursu.

…………………...…………………………………….

podpis rodzica lub prawnego opiekuna

*niewłaściwe skreślić



………………………..

miejscowość i data

……………………………………………

imię i nazwisko uczestnika konkursu

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.  Wyrażam zgodę/nie  wyrażam zgody*  na  nieodpłatne  utrwalenie  i  wykorzystanie  mojego

wizerunku  upowszechnianie  zdjęć  i  materiałów  filmowych  celem  promowania  działalności

kulturalnej  instytucji  na  portalach  społecznościowych,  na  stronie  internetowej,  tablicach

informacyjnych. Podstawa prawna: art. 81- ochrona wizerunku- ustawa z dn. 4 lutego o prawie

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.). 

……….……………………………………….

podpis uczestnika 

2.  Wyrażam/  nie  wyrażam  zgody*  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych

w  Karcie  zgłoszenia  przez  Miejski  Ośrodek  Kultury  w  Dębicy,  dla  potrzeb  uczestnictwa

w Konkursie.

……….……………………………………….

.podpis uczestnika

3.  Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  Regulaminem  uczestnictwa  w  Konkursie

organizowanym  przez  Miejski  Ośrodek  Kultury  w  Dębicy  oraz  z  Klauzulą  informacyjną  dla

uczestników konkursu.

……….……………………………………….

podpis uczestnika

*niewłaściwe skreślić


