
 

REGULAMIN 

XXIV REJONOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

„SŁOŃCE, SŁOŃCE I ŻYCIE” 

 

Bielsko-Biała, 22 kwietnia 2022 r.  

 

 

Organizatorzy: 
 

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej – Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz 

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej 

 

 

1. Celem konkursu jest: 

• prezentowanie najcenniejszych dzieł literatury polskiej i powszechnej; 

• popularyzacja piękna i kultury języka polskiego. 

 

2. Konkurs jest imprezą otwartą, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży szkół 

podstawowych oraz placówek wychowania pozaszkolnego. Wykonawca może 

reprezentować tylko jedną instytucję. 

 

3. Młodzież przygotowuje do konkursu 2 utwory: 1 utwór poetycki i 1 fragment 

prozy.  

 

4. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć: 

• dla uczniów klas I – III – 5 min, 

• dla uczniów klas IV – VI – 5 min, 

• dla klas VII, VIII – 8 min. 

 

5. Uczestnictwo w XXIV Rejonowym Konkursie Recytatorskim „Słońce, słońce 

i życie” winny poprzedzić eliminacje miejskie, gminne lub powiatowe przeprowadzone 

do 9 kwietnia 2022 roku. 

 

6. Organizatorzy sami decydują o tym czy przeprowadzają eliminacje w formie 

on-line, czy w formie stacjonarnej.  

 

7. Rejonowy etap konkursu odbędzie się tradycyjnie w DK im. Wiktorii Kubisz, ul. 

Słowackiego 17, 43-300 Bielsko-Biała. W przypadku zaostrzenia obostrzeń 

pandemicznych konkurs zostanie przeprowadzony on-line, o czym powiadomimy 

organizatorów i uczestników co najmniej na dwa tygodnie  przed eliminacjami 

rejonowymi. 

 



 

8. Laureaci konkursu będą typowani do udziału w Ogólnopolskim Małym 

Konkursie Recytatorskim dla szkół podstawowych (organizator: Dom Kultury 

w Starachowicach), jeśli w tym roku zostanie on zorganizowany.  

 

9. Organizatorzy poszczególnych etapów powołują komisję ekspertów. 

Proponowany skład komisji: nauczyciele-poloniści, aktorzy lub instruktorzy teatralni. 

 

10. Komisja dokonuje oceny według następujących kryteriów:  

• dobór repertuaru, 

• interpretacja tekstu, 

• kultura słowa, 

• ogólny wyraz artystyczny. 

 

Postanowienia końcowe: 

 

 

11.     Organizatorzy etapu miejskiego/powiatowego proszeni są o powiadomienie 

organizatorów eliminacji rejonowych przed imprezą o terminie eliminacji miejskich, 

gminnych lub powiatowych.  

 

12. Organizatorzy eliminacji typują do etapu rejonowego maksymalnie dwóch 

wykonawców z grupy wiekowej klas I – III szkoły podstawowej, dwóch wykonawców 

z klas IV – VI szkoły podstawowej oraz dwóch wykonawców z klas VII, VIII szkoły 

podstawowej. 

 
13. Po przeprowadzonych eliminacjach prosimy o przesłanie protokołu konkursu 

wraz z kartami ocen wytypowanych laureatów do dnia 11 kwietnia 2022 r. na 

adres mailowy organizatora: promocja.kubiszowka@mdk.bielsko.pl 

 
14. Dodatkowych informacji o konkursie udziela Iwona Kusak, 

tel. (033) 812-58-86, kom. 571 229 436 

 

15. Organizator informuje, że podczas imprezy (jeśli taka zostanie zorganizowana) 

będzie prowadzona rejestracja fotograficzna i/lub filmowa wydarzenia w celach 

dokumentacyjnych i promocyjnych wydarzenia na potrzeby  Miejskiego Domu Kultury  

 

Przetwarzanie danych osobowych uczestników – klauzula informacyjna 
 

1) Miejski Dom Kultury zapewnia, że wizerunek uczestników imprezy nie będzie 

wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do 

wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, 

w szczególności prawo do wynagrodzenia.  



 

2) Zdjęcia, filmy z wydarzenia przetwarzające wizerunek uczestników będą publikowane 

na stronie internetowej, w publikacjach oraz na profilach społecznościowych 

tj. Facebook organizatora. Imiona i nazwiska laureatów oraz przesłane przez nich 

nagrania wystąpień (w przypadku przeprowadzenia konkursu on-line) mogą być 

udostępnione na stronie organizatora. Uczestnik ma prawo wyrażenia sprzeciwu.  

3) Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z organizacją konkursu 

jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała. 

4) W związku z wykorzystaniem zewnętrznego narzędzia do przesyłania plików, zasady 

przetwarzania danych określa polityka prywatności operatora tego narzędzia.  

5) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników należy 

kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

iod@mdk.bielsko.pl 

6) Dane osobowe będę przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu 

w oparciu o dane przekazane przez opiekunów/osoby zgłaszające na podstawie art. 

6 ust. 1 lit a RODO. 

7) Wizerunek uczestników przetwarzany będzie na podstawie wyrażonej zgody art. 

6 ust 1 lit a RODO lub art. 81 ust 2 pkt. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. 2018 poz.1191 z późn. zm.) – w sytuacji kiedy wizerunek osób 

będzie stanowił element ogólnego tła. 

8) Podanie danych osobowych określonych formularzu zgłoszeniowym oraz określonych 

niniejszym Regulaminie jest dobrowolne, ale niezbędne celem udziału w imprezie. 

9) Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione podmiotom zaangażowanym 

w organizację imprezy tj. upoważnieni pracownicy administratora, jury, organizacja 

patronacka, oraz innym podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. 

10) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

konkursu, chyba, że niezbędny będzie dłuższy czas przechowywania np. ze względu 

na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne. 

11) Uczestnicy konkursu, lub ich prawni opiekunowie posiadają prawo dostępu do treści 

pozyskanych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. Informujemy także, że przysługujące prawa nie są bezwzględne i przepisy 

stosują wyjątki od ich stosowania. 

12) Wszystkie osoby, których dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem 

w imprezie mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy 

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

13) Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. Nie będą także przekazane do państwa trzeciego ani 

organizacji międzynarodowej. 



 

14) Jeśli z jakiś powodów podane powyżej dane dotyczące przetwarzania danych 

osobowych okażą się niekompletne lub niewystarczające, wszelkie informacje z tego 

zakresu udzieli Państwu nasz Inspektor Ochrony Danych. 

 

 


