REGULAMIN VI edycji KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„Niektórzy lubią poezję”

1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna we współpracy
z Miastem Gniezno oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury im. Klemensa Waberskiego w
Gnieźnie.
2. Konkurs jest organizowany w ramach IX edycji Festiwalu Literackiego „PRETEKSTY”.
3. Celem Konkursu jest pobudzanie postaw twórczych wobec literatury pięknej,
uwrażliwienie

na

bogactwo

języka

ojczystego,

stworzenie

możliwości

kreatywnych poszukiwań artystycznej interpretacji tekstu. Zadaniem uczestników
jest również dbałość o kulturę słowa, doskonalenie umiejętności recytatorskich,
a przede wszystkim popularyzacja polskiej literatury.
4. Konkurs jest adresowany do uczniów gnieźnieńskich szkół podstawowych (klasy
VI-VIII) oraz ponadpodstawowych.
5. Tematem przewodnim VI edycji Konkursu jest: twórczość polskich laureatów
Literackiej Nagrody Nobla.
6. Uczestnicy przygotowują prezentację

jednego utworu poetyckiego Wisławy

Szymborskiej lub Czesława Miłosza (do wyboru) oraz jednego fragmentu prozy
Henryka Sienkiewicza lub Władysława Stanisława Reymonta (do wyboru).
7. Sugerowany łączny czas obu prezentacji – do 7 minut.
8. Warunkiem prezentacji jest pamięciowe opanowanie tekstów.
1. Uczestnicy Konkursu wystąpią w dwóch kategoriach:
a) uczniowie

szkół

podstawowych

od

klas

szóstych

oraz

oddziałów

gimnazjalnych,
b) uczniowie szkół ponadpodstawowych.
2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia (w treści emaila) na adres:
dyrektor@biblioteka.gniezno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2019 r.
Zgłoszenie powinno zawierać dane uczestnika (imię i nazwisko, email, telefon),
dane szkoły oraz tytuły wybranych utworów.
3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, o ich przyjęciu zadecyduje kolejność.
4. Przesłuchania konkursowe odbędą się 29 marca 2019 r. od g. 10.00 w Miejskim
Ośrodku Kultury w Gnieźnie przy ul. Łubieńskiego 11.
5. Organizatorzy powołają Komisję Konkursową, w skład której wejdą specjaliści
z dziedziny recytacji i literatury. Do udziału w pracach Komisji zostanie zaproszony
nauczyciel jednej ze szkół gnieźnieńskich, nie biorącej udziału w Konkursie.
6. Komisja

Konkursowa

dokona

oceny

uczestników

według

następujących

kryteriów: dobór tekstów do własnych cech osobowościowych, interpretacja
utworu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.

7. Komisja Konkursowa przyzna laureatom nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III
miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnienia. W uzasadnionych przypadkach
komisja ma prawo do innego podziału nagród.
8. Werdykt Komisji Konkursowej jest niepodważalny i ostateczny.
9. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się tego samego
dnia, tj. 29 marca 2019 r. o g. 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie przy ul.
Łubieńskiego 11.
10. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem głos decydujący należy
do przewodniczącego Komisji Konkursowej.
11. Zgłaszając swój udział uczestnicy Konkursu akceptują jego Regulamin oraz
wyrażają zgodę na wykorzystywanie danych osobowych do celów statutowych
organizatorów, a także promowania Konkursu oraz Festiwalu Literackiego
„Preteksty”(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 833). Osoby te oświadczają także, że zostały
poinformowane, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz,
że przysługuje im prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawienia.
12. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego
żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na swoją szczególną
sytuację oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych w przypadku, gdyby administrator zamierzał je przetwarzać w celach
marketingowych

lub

wobec

przekazania

danych

osobowych

innemu

administratorowi danych.
13. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna,
ul. Staszica 12a, 62-200 Gniezno.
14. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Administratora zaangażowani w
przygotowanie i realizację Konkursu oraz członkowie Komisji Konkursowej.
15. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz Festiwalu
Literackiego „Preteksty” w Gnieźnie, w tym rejestracji jego uczestników oraz
przeprowadzenia Konkursu.
16. Dane osobowe są zbierane w zakresie imienia, nazwiska, szkoły, numeru telefonu
oraz adresu e-mail. Dane te umieszczone są w systemach informatycznych
administratora danych.
17. W sprawach organizacyjnych konkursu prosimy o kontakt z sekretarzem Konkursu
– Piotrem Wiśniewskim, tel. 61 426 32 61, email: dyrektor@biblioteka.gniezno.pl.

