
 

Regulamin Konkursu Recytatorskiego 

"Baczyński jakiego nie znamy" 

 

 

1. Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Gminne  Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy 

Tryńcza. 

2. Cel konkursu : 

- 100. Rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

-  zapoznanie z twórczością poety 

- kształtowanie świadomości narodowej i więzi z polską kulturą i literaturą 

- doskonalenie dykcji, prezentacji własnych możliwości i umiejętności 

recytatorskich 

- pobudzanie do działań twórczych 

- promowanie młodych talentów 

3. Uczestnicy : 

a) uczniowie klas VI - VIII szkoły podstawowej 

b) uczniowie klas I- IV szkoły średniej  

c) Szkoły średnie oraz dorośli 

4. Warunki udziału w konkursie : 

Uczestnicy przesyłają do organizatora nagrany filmik na nośniku  ( prezentację 

wykonanej przez siebie recytacji utworu poety) nie przekraczający czasowo  

5 min. Przesłuchanie uczestników odbywać się będzie w formie on-line.  

Jednocześnie uczestnicy wypełniają dołączoną kartę zgłoszenia oraz zgody na 

przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. i przesyłają drogą e-mailową na 

adres organizatora: gbp.tryncza@tryncza.eu  lub  gbp.tryncza@wp.pl 

5.  Termin zgłoszeń upływa z dniem 5 maja 2021 r. 

6. Komisja konkursowa : 

mailto:gbp.tryncza@tryncza.eu


Oceny i kwalifikacji do nagród dokona komisja konkursowa powołana przez 

organizatora. 

7. Nagrody: 

Wyłonieni w każdej kategorii zwycięzcy i wyróżnione osoby otrzymają 

dyplomy i nagrody rzeczowe a prezentacja ich utworów zostanie opublikowana 

w formie filmiku  na stronie internetowej gminy Tryńcza. 

 Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wynikach   

i terminie wręczenia nagród 

8. Postanowienia końcowe: 

  Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Gminnego Centrum Kultury 

 i Czytelnictwa Gminy Tryńcza (siedziba biblioteki) oraz na stronie internetowej: 

www.tryncza.eu  

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian  

w regulaminie, z wyłączeniem warunków uczestnictwa w konkursie.  

O ewentualnych zmianach regulaminu organizator będzie informował i ogłaszał 

je na stronie internetowej. 

 Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

POD NAZWĄ  "Baczyński jakiego nie znamy" 
 

1. Imię i nazwisko : 

……………………………………………………………………………………  

 

2.Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: 

…………………………………………………..………………………………. 

 

 3.Numer telefonu, adres e-mail rodzica/opiekuna:  

…………………………………………………………………………………… 

 

 miejsce i data …………………….                            czytelny podpis       ……………………               

       

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

celów zgodnych z w/w regulaminem przez Organizatorów. Podanie danych jest dobrowolne, ale 

niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, a ich przetwarzanie odbywa się w celu organizacji, 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z regulaminem, w tym wydania nagród. Przyjmuję 

do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych, prawo ich 

poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje mi prawo do 

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. Dane, o których mowa w karcie będą przetwarzane do czasu wycofania 

zgody.  

Data Czytelny podpis uczestnika/opiekuna …………………………………………………………….. 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA ORAZ NAGRANIA  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie mojego 

wizerunku oraz przesłanego nagrania przez Organizatorów do celów promocyjnych zgodnie    z art. 81 

ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 880, z późn.zm).  

 



 Data i Czytelny podpis uczestnika/opiekuna…………………………………………………………… 

 


