REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

I.

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego

w Romanowie, Romanów 25, 21 – 518 Sosnówka.
Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu:
Aleksandra Olejnik, email:muzeum_kraszewskiego@op.pl, tel. 83 379 30 14.

II.

Cele konkursu

 popularyzowanie poezji Józefa Ignacego Kraszewskiego,
 rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania poezją i prozą,
 motywowanie do występów publicznych,
 rozwijanie wrażliwości na słowo literackie,
 promowanie talentu dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

III.

Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych w 5 grupach

wiekowych:
1) klasy I – III szkół podstawowych,
2) klasy IV – VI szkół podstawowych,
3) klasy VII – VIII szkół podstawowych,
4) uczniowie szkół ponadpodstawowych,
5) dorośli.

IV.

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs jest jednoetapowy. Ma formę przeglądu indywidualnych interpretacji
tekstu poetyckiego lub fragmentu jednego z utworów J. I. Kraszewskiego.
2. Uczestnicy konkursu proszeni są o przygotowanie do recytacji jednego wiersza lub
fragmentu utworu J. I. Kraszewskiego.

3. Prezentacja utworu nie może przekraczać 5 minut.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie podpisanych przez uczestnika,
rodziców/prawnych opiekunów oświadczeń dotyczących udziału dziecka w konkursie
i

przetwarzania

danych

osobowych

pocztą

elektroniczną

na

adres:

muzeum_kraszewskiego@op.pl wraz z podaniem tytułu recytowanego utworu do 15
kwietnia 2022 r.
5. Email ze zgłoszeniem należy zatytułować – „Zgłoszenie – konkurs recytatorski”.
V.

Nagrody

Jury w każdej grupie wiekowej wyłoni i nagrodzi trzech laureatów. Lista laureatów
zostanie opublikowana na profilu Facebook oraz na stronie internetowej Muzeum.

VI.

Kryteria oceny

 pamięciowe opanowanie wybranego tekstu,
 ogólny wyraz artystyczny,
 interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja),
 kultura słowa.

VII.

Termim i miejsce konkursu

Konkurs odbędzie się w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie
28 kwietnia 2022 r. o godzinie 10:00.
VIII. Przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny
1. Organizator informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, administratorem
danych osobowych pozyskanych na potrzeby Konkursu jest Muzeum Józefa
Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka,
tel. 833793014.
2. Z inspektorem ochrony danych w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Romanowie można się skontaktować poprzez adres e-mail:

muzeum_kraszewskiego.rodo@op.pl lub tel. 833793014, we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3. Zbierane przez Organizatora dane osobowe są przetwarzane w celu
przeprowadzenia Konkursu.
4. Odbiorcą pozyskanych przez Organizatora danych osobowych(tj. imienia,
nazwiska, klasy i nazwy szkoły, do której uczęszcza zwycięzca) i wizerunku jest
komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Muzeum Józefa Ignacego
Kraszewskiego w Romanowie oraz użytkownicy strony internetowej
www.muzeumkraszewskiego.pl, www.powiatbialski.eu, profilu na portalu
Facebook oraz Gościńca Bialskiego
5. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, - żądania
sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich
danych
osobowych,
w
szczególności
w
przypadku
cofnięcia
zgodyna przetwarzanie gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać automatycznym sposobom
przetwarzania danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości udziału w Konkursie.
8. Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego
zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679z 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).

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
…………………………………………………………………..
w Konkursie recytatorskim i akceptuję jego regulamin.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Romanowie danych osobowych mojego dziecka w celach organizacyjnych
i promocyjnych Konkursu recytatorskiego.
………………………………………………………..
(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego)
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody *
na nieodpłatne wykorzystanie
i rozpowszechnianie przez Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie
wizerunku mojego dziecka, utrwalonego na potrzeby Konkursu recytatorskiego.
Zgoda uprawnia do wykorzystania i rozpowszechniana wizerunku dowolną
techniką, na wszelkich polach eksploatacji (w szczególności: druk, Internet, przekaz
prasowy), bezterminowo, bez ograniczeń terytorialnych – wyłącznie w celach
informacyjnych i promocyjnych dotyczących niniejszego wydarzenia.
………………………………………………………..
(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego)
1. Administratorem danych osobowych uczestników w rozumieniu
Rozporządzenia 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), jest Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Romanowie z siedzibą w Romanów 25, 21-518 Sosnówka (nr tel. 833793014,
e-mail muzeum_kraszewskiego.rodo@op.pl)
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Dorota Demianiuk,
e-mail muzeum_kraszewskiego.rodo@op.pl.
3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu organizacji
i promocji Konkursu recytatorskiego podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą mogły
wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

być

przekazywane

4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane do momentu ustania
celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej
dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach
wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
 dostępu do swoich danych
lub ograniczenia przetwarzania,

osobowych, ich

sprostowania, usunięcia

 wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
 wniesienia skargi
nadzorczego.

na

przetwarzanie

danych

osobowych

do

organu

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją
niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest
brak możliwości udziału Pani/Pana dziecka w Konkursie recytatorskim.
Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego
zawartego w art. 13Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679z 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).
………………………………………………………..
(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego)
*niepotrzebne skreślić

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na mój udział w Konkursie recytatorskim i akceptuję jego
regulamin.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Romanowie moich danych osobowych podanych w Karcie zgłoszenia w celach
organizacyjnych i promocyjnych Konkursu recytatorskiego.
………………………………………………………..
(data i podpis)
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody *
na nieodpłatne wykorzystanie
i rozpowszechnianie przez Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie
mojego wizerunku, utrwalonego na potrzeby Konkursu recytatorskiego. Zgoda
uprawnia do wykorzystania i rozpowszechniana wizerunku dowolną techniką,
na wszelkich polach eksploatacji (w szczególności: druk, Internet, przekaz prasowy),
bezterminowo, bez ograniczeń terytorialnych – wyłącznie w celach informacyjnych
i promocyjnych dotyczących niniejszego wydarzenia.
………………………………………………………..
(data i podpis)
1. Administratorem danych osobowych uczestników w rozumieniu
Rozporządzenia 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), jest Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Romanowie z siedzibą w Romanów 25, 21-518 Sosnówka (nr tel. 833793014,
e-mail muzeum_kraszewskiego.rodo@op.pl)
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Dorota Demianiuk,
e-mail muzeum_kraszewskiego.rodo@op.pl.
3. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu organizacji i promocji
Konkursu recytatorskiego na podstawie art.6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane osobowe Pani/Pana będą mogły być przekazywane wyłącznie
podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

4. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane do momentu ustania celu
przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej
dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach
wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
 dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
ograniczenia przetwarzania,

lub

 wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
 wniesienia

skargi

na

przetwarzanie

danych

osobowych

do

organu

nadzorczego.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją
niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest
brak możliwości udziału Pani/Pana dziecka w Konkursie recytatorskim.
Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego
zawartego w art. 13Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679z 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).
………………………………………………………..
(data i podpis )
*niepotrzebne skreślić

