
                                                      

ŻACZEK – PRZEDSZKOLACZEK
#zostańwdomu

16. konkurs mówienia wierszy przez najmłodszych
4 – 31 maja 2020

Rozstrzygnięcie konkursu 5 czerwca 2020  
            
                                          

                                                    

R  e  g  u  l  a  m  i  n

                                           

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
a) i n d y w i d u a l n e j –  mówienie wiersza
b) prezentacje grupowe – dwóch lub więcej uczestników (forma krótkiej inscenizacji – 
w sytuacji, gdy w jednym domu mieszka kilkoro dzieci)

2. Uczestnicy turnieju prezentują dowolny 1 wiersz lub kompilację wierszy albo wiersza 
i prozy lub prozę, tak by stanowiły logiczną całość

3. Do konkursu zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, w tym uczniów zerówek
4. Czas wykonania nie może przekroczyć:

- wykonanie indywidualne – do 4 min.
- wykonanie grupowe – do 10 min.

5. Jury powołane przez organizatorów dokona oceny według następujących kryteriów:
- interpretacja



- kultura słowa
- dobór repertuaru /wartość artystyczna/
- ogólny wyraz artystyczny

6. W kategorii prezentacja grupowa jury uwzględni także:
- koordynację działań scenicznych wykonawców
- swoboda zachowań scenicznych w trakcie prezentacji
- oryginalność reżyserska
- wartości artystyczne utworu

7. Rodzice/opiekunowie mogą zgłosić tyle prezentacji indywidualnych, ile mają dzieci, 
oraz 1 prezentację grupową w wykonaniu tych samych dzieci zbiorowo 

8. Ostateczna interpretacja regulaminu  należy do organizatorów
9. Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2020 należy przesłać na 

adres:
pocztą elektroniczną na adres e-mail: rckp@rckp.krosno
lub: anna.jakubik@rckp.krosno.pl

10. Warunki techniczne:

a. Nagranie dokumentujące w poziomie (telefon w ustawieniu poziomym); format 
pliku MP4
b. Proszę o zachowanie warunków: nagranie w ciszy – by główne dźwięki generował 
przedszkolak mówiący wiersz
c. Prosimy zwrócić uwagę na stabilność planu (ustabilizowanie telefonu czy kamery, 
aparatu)
d. Oświetlenie – sugerujemy dzienne, jeśli sztuczne – z boku lub za nagrywającym 
(operatorem aparatu, kamery telefonu)
e. Wypełnioną kartę zgłoszenia, w wersji elektronicznej oraz film należy przesłać 
za pośrednictwem serwisu: wetranfer.com lub umieścić  na dysku internetowym 
np. dropbox, google drive czy Microsoft One Driver i przesłać link do 
dokumentów

11. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce na stronie www.rckp.krosno.pl 
5 czerwca 2020, dla wyróżnionych przewidujemy nagrody.

http://www.rckp.krosno.pl/
mailto:anna.jakubik@rckp.krosno.pl
mailto:rckp@rckp.krosno


Karta  uczestnika

ŻACZEK PRZEDSZKOLACZEK #zostańwdomu
Konkurs mówienia wierszy przez najmłodszych 

Nazwisko i Imię: ………………………………………………………………………..................
Imię i Nazwisko opiekuna: ………………………………………………..………………………
Telefon: ……………………………………………………………………………………............

I/ INDYWIDUALNE WYKONANIE – utwór przygotowany do prezentacji:

- tytuł: …...…………………………………………………………………………………………
- autor: …...............……………………………………………………………………...................

II/ PREZENTACJA GRUPOWA – utwory przygotowane do prezentacji:

- tytuł prezentacji: …..........…………………………………………………………......................
- autor/autorzy: …..........…………………………………………………………..........................
……………………………………………………………………………......................................
……………………………………………………………………………......................................
- liczba wykonawców: …..………………………………………………………………...............
     

                                                                   

Wyrażam  zgodę  na  uczestnictwo  moje/mojego  podopiecznego  w  „Konkurs  mówienia  wierszy  przez
najmłodszych, Żaczek Przedszkolaczek #zostańwdomu”

….....................................
(data i podpis opiekuna)

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Regionalne  Centrum  Kultur  Pogranicza  danych  osobowych
podanych  w powyższym  formularzu  w  celach  niezbędnych  do  prawidłowego  przeprowadzenia
organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami). ….....................................

(data i podpis opiekuna)
Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  moich/mojego  podopiecznego  przez  Regionalne
Centrum  Kultur  Pogranicza  w  Krośnie  w  zakresie  związanym  z  organizacją  i przeprowadzeniem
przedmiotowego konkursu 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).  Podstawowe informacje  o zasadach przetwarzania danych
osobowych w RCKP i przysługujących  uczestnikom konkursu  prawach znajdują się  na odwrocie  karty
zgłoszenia oraz na stronie www.rckp.krosno.pl 

….....................................
(data i podpis opiekuna)

Wyrażam zgodę na nieodpłatne upublicznianie wizerunku mojego/mojego podopiecznego na fotografiach
i nagraniach wykonywanych podczas konkursu bez konieczności każdorazowej ich autoryzacji, w tym na
wykorzystanie  zdjęć i nagrań z  wizerunkiem moim/mojego  podopiecznego w materiałach  promocyjnych
i dowolne ich umieszczanie na wszystkich polach eksploatacji dotyczących konkursu

….....................................
(data i podpis opiekuna)



Informacja dla klientów i kontrahentów Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza 
dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw przysługujących osobom, 

których dane podlegają przetwarzaniu

w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE )
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalne Centrum Kultur Pogranicza z siedzibą 38-400
Krosno, ul. Kolejowa 1, zwane dalej RCKP.

2. Z osobą pełniącą w RCKP funkcję Inspektora Ochrony Danych można się skontaktować pisemnie poprzez
pocztę  tradycyjna  na  adres  RCKP,  ul.  Kolejowa  1,  38-400  Krosno  z  dopiskiem  IOD  lub  poprzez  email
iod@rckp.krosno.pl

3. Dane osobowe są podawane przez Państwa do RCKP w związku realizacją zadań statutowych z Państwa
udziałem lub w związku z wymogami ustawowymi. 

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez RCKP w następujących przypadkach: 
Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu RCKP w celu:
 podejmowania  działań  skutkujących  zawarciem  dowolnej  formy  umowy  między  Państwem  a  RCKP

w związku prowadzoną przez RCKP działalnością,
 realizowania działań statutowych RCKP wymagających podania danych osobowych
 wypełniania obowiązków prawnych ciążących na RCKP
 marketingu i promocji działalności RCKP
 działań informacyjnych i archiwizacyjnych 
 dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń 
Na podstawie odrębnej zgody w szczególności:
 marketingu bezpośredniego usług własnych RCKP
 marketingu bezpośredniego usług podmiotów współpracujących z RCKP
 innych działań RCKP, w ramach których przedmiotowa zgodna jest wymagana.

5. Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie ręcznej oraz elektronicznej.
6. Państwa dane osobowe są przechowywane:

 przez okres wymagany dla prawidłowej realizacji zadania
 przez okres na jaki została wyrażona zgodna, w przypadku zgody terminowej
 przez  okres  wymagany  przepisami  prawa  w  szczelności  dotyczącymi  obowiązku  przechowywania

dokumentów księgowych oraz archiwizowania dokumentów dotyczących działalności RCKP.
7. RCKP co do zasady nie przekazuje Państwa danych osobowych innym podmiotom  z wyjątkiem:

 organów władzy publicznej w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa
 podmiotów innych,  na  postawie  umowy powierzenia,  gdy  to  przekazanie  jest  konieczne  z  uwagi  na

realizację działań RCKP.
8. RCKP co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom z państw trzecich lub organizacji

międzynarodowych. 
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez RCKP przysługują Państwu następujące prawa

 prawo dostępu do danych osobowych
 prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych 
 prawo do żądania usunięcia danych osobowych w określonych przepisami prawa przypadkach 
 prawo od żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 prawo do wycofania zgody wcześniej udzielonej
 prawo do przeniesienia danych, w określonych przepisami prawa przypadkach
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 prawo do wniesienia skargi w przypadku domniemanego naruszenia RODO.

10. Prawa te można realizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub bezpośrednio z RCKP.
11. W  przypadku  domniemanego  naruszenia  RODO  przysługuje  Państwu  prawo  do  wniesienia  skargi  do

polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii europejskiej,
właściwego  ze  względu  miejsce  zwykłego  pobytu  lub  miejsca  pracy  osoby  której  dane  dotyczą  lub  ze
względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO


