REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU WYPOWIEDZI
PERFORMATYWNEJ
„RADZIKOWSKA TĘCZA”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ DOM KULTURY W
RADZIKOWIE

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu Wypowiedzi Performatywnej „Radzikowska Tęcza”
(zwanego dalej także: „Konkursem”) jest Dom Kultury w Radzikowie/Centrum Kultury w
Błoniu Filia Radzików.

2. Konkurs składa się z II etapów:
Etap I - eliminacje
Etap II - finał
3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby z czterech grup wiekowych:
- dzieci w wieku 7-9 lat,
- dzieci w wieku 10-13 lat,
- młodzież w wieku 14-17 lat.
- Dorośli w wieku 18 – 99 lat.
4. Nagrody
- Organizator finału konkursu przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów
i dyplomy uczestnictwa.
- Możliwa jest sytuacja przyznania wyróżnień wybranym uczestnikom, jeżeli tak
zadecydują wszystkie osoby wchodzące w skład jury konkursu.
§ 2.
Cel Konkursu
Celem Konkursu jest:
1.

Upowszechnianie kultury żywego słowa oraz kultury ludowej.

2.

Rozpowszechnianie poezji i jej piękna.

3.

Odkrywanie

uzdolnień

twórczych,

pobudzenie

aktywności

i doskonalenie umiejętności recytatorskich i aktorskich.
4.

Ujawnienie młodych talentów aktorskich i recytatorskich.

artystycznej

§ 3.
Zasady uczestnictwa w konkursie
1. REPERTUAR
- Dzieci w wieku 7-9 lat przygotowują jeden utwór (wiersz) na każdy etap konkursu inny
(mile widziane utwory o tematyce związanej z kulturą ludową).
- Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 4 minut. Wypowiedź winna
przebiegać w sposób performatywny, obejmujący swym zakresem akt mowy
połączony z działaniami. Utwór mogą prezentować maksymalnie dwie osoby.
- Osoby z pozostałych kategorii wiekowych przygotowują dwa utwory (wiersz i
proza), na każdy etap konkursu inne (mile widziane utwory o tematyce związanej z
kulturą ludową). Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 8 minut. Wypowiedzi
winny przebiegać w sposób performatywny, obejmujący swym zakresem akt mowy
połączony z działaniami. Utwory mogą prezentować maksymalnie dwie osoby.
- Prosimy o staranny dobór utworów, o cenionej wartości literackiej, publikowanych w
formie książkowej lub w czasopismach literackich.
2. ZGŁOSZENIE
- Karty zgłoszeń (załącznik regulaminu), w formie elektronicznej, należy przesłać na
adres: filia.radzikow@centrumkultury.com.pl do dnia 15.04.2022
- W przypadku osoby niepełnoletniej zgłoszenia do Konkursu dokonuje Rodzic lub
Opiekun prawny. Osoba pełnoletnia zgłasza się samodzielnie.
- Niepełnoletni uczestnik Konkursu musi posiadać zgodę Rodzica lub Opiekuna
prawnego na uczestnictwo w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych
ucznia do celów związanych z Konkursem, publikacją listy zwycięzców, przyznaniem
i wydaniem nagród. Zgłoszenia niepełnoletnich uczestników, które nie będą zawierały
zgody Rodzica lub Opiekuna prawnego, nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu. W
przypadku

pełnoletniego

uczestnika konieczna jest

zgoda zainteresowanego na

przetwarzanie danych osobowych w ww. zakresie. Zgłoszenia nie zawierające zgody
nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
- Rodzice oraz Opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników biorących udział w
Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy poprzez akceptację Regulaminu Konkursu
wyrażają zgodę na dokonanie przez Organizatora nieodpłatnej prezentacji nagrania
recytacji w Internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, na stronie
internetowej oraz mediach społecznościowych Organizatora, a także w publikacjach,
informacjach prasowych i telewizyjnych.

Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.
- Przesłanie zgłoszenia do udziału w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu
Konkursu. Akceptując Regulamin Konkursu uczestnik oraz w przypadku uczestnika
niepełnoletniego Rodzic lub Opiekun prawny zobowiązuje się do jego przestrzegania i
godzi się na jego warunki.
- Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, może odbyć się również za
pośrednictwem przedstawiciela szkoły, do której uczęszcza zgłaszany.

3. HARMONOGRAM
Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: I eliminacyjny, II finałowy.
- W etapie eliminacji, zostaną wyłonione 3 osoby z każdej grupy wiekowej do etapu
finałowego.
- Etap eliminacyjny odbędzie się dnia 30.04.2022 w Domu Kultury w Radzikowie.
Listy uczestników wraz z godzinami przesłuchań zostaną opublikowane na stronie
https://www.centrumkultury.com.pl/filia-radzikow/dom-kultury-w-radzikowie/
do dnia 15.04.2022 .
- Etap finałowy odbędzie się dnia 28.05.2022 w Domu Kultury w Radzikowie. Listy
zakwalifikowanych, wraz z godzinami przesłuchań zostaną opublikowane na stronie
https://www.centrumkultury.com.pl/filia-radzikow/dom-kultury-w-radzikowie/
do dnia 10.05.2022.

§ 4.
Kryteria oceny
1. Kryteriami oceny recytacji we wszystkich etapach Konkursu są:
- dobór utworu do możliwości uczestnika (wiek i opanowanie języka polskiego),
- opanowanie pamięciowe oraz zrozumienie utworu,
- ruch sceniczny / mowa ciała
- interpretacja utworu,
- ogólny wyraz artystyczny.
2. W każdym z wyżej wymienionych kryteriów osoba może uzyskać od 0 do 5 punktów.

§ 5.
Prace komisji
1. Komisja Konkursowa, zwana dalej także „Komisją”, w każdym etapie Konkursu, składa
się z Przewodniczącego Komisji oraz co najmniej dwóch członków.
2. Przewodniczący Komisji, na każdym etapie Konkursu, jest odpowiedzialny za:
- organizację prac Komisji,
- zawiadomienie członków Komisji o miejscu i terminie posiedzenia Komisji,
- zapewnienie bezstronności i przejrzystości postępowania Komisji,
- sporządzenie protokołu z posiedzeń Komisji na podstawie wypełnionych kart oceny.
3. Komisje Konkursowe powoływane są na czas trwania poszczególnych etapów
Konkursu.
4. Komisja Konkursowa zobowiązana jest do zachowania poufności obrad.
5. Oceniając recytacje, Komisja posługuje się Kartą Oceny według kryteriów określonych
w § 4.
6. W przypadku uzyskania przez dwoje lub więcej uczestników Konkursu równej liczby
punktów, decyzję o przejściu ucznia do kolejnego etapu Konkursu poprzedzoną
dyskusją Komisji Konkursowej, podejmuje Przewodniczący Komisji.
7. Stanowisko Komisji jest ostateczne i nie podlega procedurze odwoławczej.
Składy Komisji Konkursowych na etapach I i II zostaną umieszczone na stronie
https://www.centrumkultury.com.pl/filia-radzikow/dom-kultury-w-radzikowie/

§ 6.
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem
Konkursu jest C e n t r u m K u l t u r y w B ł o n i u , u l . J a n a P a w ł a I I 1 b , 0 5 -

870 Błonie. Nip: sekretariat@centrumkultury.com.pl
Tel: 22 752 63 00, Nip: 1182041234, REGON: 142511762
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem
ochrony danych, panią Beatą Duch-Kosiorek za pośrednictwem poczty elektronicznej:
b.duch@obslugarodo.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji I edycji Konkursu
Recytatorskiego „Radzikowska Tęcza”, organizowanego pod patronatem na podstawie
wyrażonej zgodnie z regulaminem Konkursu zgody, którejpodstawę stanowi art. 6 ust.
1 lit. a RODO, przy czym osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć zgodę w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Dane osobowe będą przetwarzane również w celu korzystania z zezwolenia
na rozpowszechnianie wizerunku z nadesłanych nagrań, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO, w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, który wymaga takiego zezwolenia, przy czym dane osobowe
zawarte w zezwoleniu ani samo zezwolenie nie będzie udostępniane.
5. Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być
każdy, kto zapozna się z publikowanym przez administratora zapisem filmowym.
6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
lub do organizacji międzynarodowej w inny sposób niż poprzez promocję wydarzenia
na własnej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

7. Dane będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, a następnie zarchiwizowane
przez okres 1 roku.
8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych
w rozdziale III RODO.
9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO.
10. W

trakcie

przetwarzania

danych

osobowych

nie

dochodzi

do

wyłącznie

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, co oznacza, że żadne
decyzje dotyczące osoby, której dane dotyczą, nie będą zapadać automatycznie oraz
że nie będą tworzone żadne profile dotyczącej jej osoby.
11. Jeśli osoba, której dane dotyczą, stwierdzi, że przetwarzanie jej danych osobowych
narusza RODO, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego
w sprawach przetwarzania danych osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do organizacji
Konkursu, a bez ich podania nie jest możliwy udział w Konkursie.

§ 7.
Postanowienia końcowe
1. W związku z sytuacją epidemiczną związaną z pandemią COVID-19 Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany formuły, miejsca i terminu przeprowadzenia etapu I i
II Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu (w tym załączników).
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia Konkursu.
4. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w Regulaminie decyzję podejmuje
Organizator.
5. Kwestie sporne nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane
polubownie.

Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO
DANE UCZESTNIKA
IMIĘ I NAZWISKO
(oryginalna pisownia wg
dokumentu tożsamości)
WIEK

ADRES ZAMIESZKANIA

DANE KONTAKTOWE
(e-mail, telefon)
UTWORY
(autor, tytuł)

ETAP I:
ETAP II:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych
w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, danych kontaktowych, w
celu umożliwienia udziału, organizacji i przeprowadzenia konkursu „Radzikowska Tęcza”,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w

sprawie

ochrony osób

fizycznych

w

związku

z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO).
………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby zgłaszającej – Rodzic/Opiekun prawny oraz data i podpis)
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu oraz akceptuję jego
postanowienia.
………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby zgłaszającej – Rodzic/Opiekun prawny oraz data i podpis)

Imię i nazwisko przedstawiciela szkoły
Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych w postaci
imienia, nazwiska daty urodzenia, adresu zamieszkania, danych kontaktowych w celach
organizacyjnych w związku z udziałem zgłoszonego powyżej uczestnika w konkursie,
wyłącznie w związku z organizacją konkursu „Radzikowska Tęcza”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO).
……….………………………………………………………………..…………….…
(data i podpis przedstawiciela szkoły)

Załącznik nr 2
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO
DANE UCZESTNIKA
IMIĘ I NAZWISKO
(oryginalna pisownia wg
dokumentu tożsamości)
WIEK

ADRES ZAMIESZKANIA

DANE KONTAKTOWE
(e-mail, telefon)
UTWORY
(autor, tytuł)

ETAP I:
ETAP II:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych
w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, danych kontaktowych w
celu umożliwienia mojego udziału, organizacji i przeprowadzenia konkursu „Radzikowska
Tęcza”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO).
………….……………………………..…………………………..……………………………..
(data i podpis)
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu oraz akceptuję jego postanowienia.
………….……………………………..…………………………..……………………………..
(data i podpis)

Imię i nazwisko przedstawiciela szkoły
Dane kontaktowe (telefon, e-mail)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych
w postaci imienia, nazwiska daty urodzenia, adresu zamieszkania, danych kontaktowych w
celach organizacyjnych w związkuz udziałem zgłoszonego powyżej uczestnika w konkursie,
wyłącznie w związku z organizacjąkonkursu „Radzikowska Tęcza”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE
(RODO).
……….………………………………………………………………..…………………….…
(data i podpis przedstawiciela szkoły)

Załącznik nr 3
ZGODA NA UPOWSZECHNIENIE WIZERUNKU UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu „Radzikowska
Tęcza” (dalej jako: Administrator) danych osobowych w postaci: wizerunku dziecka,
nad którym sprawuję opiekę prawną wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz wieku,
poprzez publikację tych danych:
- na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Organizatora,
- na wystawach i innych imprezach publicznych,
- w materiałach informacyjnych i promocyjnych,
- w publikacjach, informacjach prasowych i telewizyjnych.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika, wiek)
…………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby zgłaszającej – Rodzic/Opiekun prawny oraz data i podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych
w postaci imienia oraz nazwiska w celach organizacyjnych w związku z udziałem
niepełnoletniego uczestnika w konkursie wyłącznie w związku z organizacją konkursu
„Radzikowska Tęcza”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO).

……….………………………………………
(data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

Załącznik nr 4

ZGODA NA UPOWSZECHNIENIE WIZERUNKU UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu „Radzikowska
Tęcza” (dalej jako: Administrator) moich danych osobowych w postaci: wizerunku
wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz wieku, poprzez publikację tych danych:
- na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Organizatora,
- na wystawach i innych imprezach publicznych,
- w materiałach informacyjnych i promocyjnych,
- w publikacjach, informacjach prasowych i telewizyjnych.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, wiek)

wyłącznie w związku z organizacją konkursu „Radzikowska Tęcza”, zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/ WE (RODO).
……….………………………………………
(data i podpis)

