Pod Honorowym Patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Pana Jarosława Szlachetki
oraz Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

REGULAMIN

1. Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski jest imprezą skierowaną do uczniów szkół podstawowych
z terenu Miasta i Gminy Myślenice.
2. Organizatorem konkursu jest Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, natomiast fundatorem nagród
Miasto i Gmina Myślenice.
3. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Pana Jarosława
Szlachetki oraz Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.
4. Celem konkursu jest:
a. popularyzowanie literatury dziecięcej i młodzieżowej;
b. rozbudzanie wrażliwości na piękno języka ojczystego;
c. zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką recytacji;
d. rozwijanie ekspresji i wyobraźni;
e. wspieranie działań twórczych dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności.
5. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji:
a. eliminacje szkolne (organizowane przez szkoły do dnia 20.03.2020);
b. eliminacje międzyszkolne odbywające się w MOKiS w dniach 2, 3 kwietnia 2020 r.;
c. przesłuchania finałowe odbywające się w MOKiS w dniach 27, 28 kwietnia 2020 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni przesłuchań. Terminy i kolejność poszczególnych
prezentacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej mokis.myslenice.pl.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie repertuaru, który nie był prezentowany
w poprzednich edycjach naszego konkursu, bądź innych konkursach recytatorskich
współorganizowanych przez MOKiS i jego filie. Zachęcamy uczestników konkursu do wykorzystania
w swoich prezentacjach przynajmniej jednego utworu polskiego poety lub pisarza.
7. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję (np. szkołę).
8. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie karty uczestnika osobiście w sekretariacie MOKiS lub mailowo
na adres instruktorzy@mokis.myslenice.pl do dnia 20 marca 2020 roku.
9. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć wraz z kartą zgłoszeń podpisanej przez
rodzica/opiekuna zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych i wizerunku.
10. Wszystkie szkoły uczestniczące w konkursie zobowiązane są do przeprowadzenia szkolnych eliminacji
oraz zgłoszenie do konkursu tylko najlepszych recytatorów zgodnie z przyznanym limitem.
11. Maksymalna ilość zgłoszonych recytatorów z jednej szkoły zależy od ilości oddziałów klasowych
w szkole podstawowej w klasach I-III, w klasach IV-VI, w klasach VII-VIII niezależnie od tego czy
występują w kategorii Turniej Recytatorski czy Wywiedzione ze Słowa. ( proporcjonalnie 1 uczeń na
1 oddział w szkole max. 15 uczniów w danej kategorii wiekowej)
Listę przyznanych limitów dla poszczególnych szkół znajduje się na końcu regulaminu.
12. Konkurs Recytatorski przeprowadzany jest w formie dwóch form recytatorskich:
a. Turniej Recytatorski,
b. Turniej „Wywiedzione ze Słowa”.
13. Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego oraz Wywiedzione ze Słowa występują w trzech kategoriach
wiekowych:
a. Szkoła Podstawowa klasy I-III,
b. Szkoła Podstawowa klasy IV-VI,
c. Szkoła Podstawowa Klasa VII i VIII

W przypadku uczestników ze szkół podstawowych zgodnie z rekomendacjami Jury z ubiegłych lat
- organizatorzy sugerują, aby prezentowana objętość tekstu (zwłaszcza prozy) była dostosowana do
wieku i możliwości uczestników konkursu.
14. W przypadku Turnieju Recytatorskiego repertuar obejmuje 2 utwory o dowolnej tematyce: krótki
fragment prozy i utwór poetycki. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
15. W przypadku Turnieju Wywiedzione ze Słowa repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment,
monolog literacki, collage tekstów). Dowolna forma prezentacji (np. łączenie słowa mówionego ze
śpiewem, z dźwiękiem, z ruchem, z rekwizytem, z elementami pantomimy) Łączny czas prezentacji nie
może przekroczyć 7 minut.
16. W skład jury wchodzą aktorzy, pedagodzy oraz studenci Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.
Jury dokonuje oceny według następujących kryteriów:
a. dobór tekstów do możliwości wykonawczych recytatora;
b. interpretacja utworu;
c. kultura słowa;
d. ogólny wyraz artystyczny.
17. Dodatkowo w turnieju „Wywiedzione ze słowa” jury uwzględnia:
a. celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, scenografii i innych elementów
wspomagających interpretację);
b. kompozycję sceniczną występu.
18. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Miasto i Gminę Myślenice.
19. Wykonawcy oraz ich opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
20. Każdy opiekun uczestnika konkursu oraz nauczyciel przygotowujący uczniów do konkursu zobowiązany
jest do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i dostarczyć wraz
z kartą zgłoszeń podpisanej zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych i wizerunku.
21. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych klienta oraz zgoda na przetwarzanie danych
Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych
uczestnika konkursu, które związane są z procesem edukacyjnym, jest Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul.
Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, NIP: 6811353451, REGON: 000284888.
Administrator przetwarza dane w celu realizacji statutowych działań placówki wynikających
w szczególności z prawa oświatowego oraz w celach wynikających z oddzielnie wyrażonych zgód. Ponadto,
informujemy, że:
1. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679
a. art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b. art. 6 ust. 1 lit. c) – kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze;
c. art. 6 ust. 1 lit. f) – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł, e-mail pio508@interia.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. W przypadku oddzielnie wyrażonej
zgody okres przetwarzania danych wynika z wyrażonego w zgodzie oświadczenia woli.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
a. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych, a związanych z funkcjonowaniem placówki,
b. organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do wykonywania kopii danych osobowych.
6. Usunięcie Pani/Pana danych osobowy w zakresie wymaganym przepisami prawa jest niemożliwe.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie w przypadkach tego wymagających
uniemożliwia skorzystanie z oferty MOKiS. W przypadkach związanych z wyrażaniem zgody podanie danych
jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwia podjęcie lub realizację działań określonych w treści
zgody.
10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany natomiast Administrator nie
przewiduje profilowania przetwarzanych danych osobowych.
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Miejsko-Gminnego Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych
Myślenicki Laur Recytacji 2020 r.

Limity dla poszczególnych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice:

LP Szkoła Podstawowa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SP Nr 1 M-ce
SP Nr 2 M-ce
SP Nr 3 M-ce
SP Nr 4 M-ce
SP Nr 5 M-ce
SP Nr 6 M-ce Chełm
SP w Bęczarce
SP w Borzęcie
SP w Bysinie
SP w Drogini
SP w Głogoczowie
SP w Jasienicy
SP w Jaworniku
SP w Krzyszkowicach
SP w Osieczanach
SP w Polance
SP w Porębie
SP w Trzemeśni
SP w Zasani
SP w Zawadzie
Montessori School

liczba oddziałów/klas
I-III w szkole
3
13
10
5
3
3
3
3
3
3
6
3
5
6
3
3
3
6
3
3
3

liczba oddziałów/klas
IV-VI w szkole
4
15
12
5
-3
3
5
4
4
5
3
7
5
3
3
3
6
3
3
3

liczba oddziałów/klas
VII, VIII w szkole
2
9
6
2
--1
2
2
2
2
2
2
4
3
2
2
2
4
2
2
---

