Regulamin
40. Jesiennego Gorlickiego Konkursu Recytatorskiego
Poezji Jednego Wiersza
1. Organizatorem 40.Jesiennego Gorlickiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Jednego Wiersza jest
Gorlickie Centrum Kultury oraz Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego
w Gorlicach.
2. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, odkrywanie i rozwijanie
uzdolnień artystycznych wśród uczniów, pobudzanie aktywności twórczej.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek
oświatowych i kulturalnych z powiatu gorlickiego.
4. Zasady uczestnictwa:
- recytatorzy na konkurs przygotowują jeden utwór poetycki
- czas prezentacji nie może przekroczyć 4 minut
- karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych/ wykorzystanie wizerunku należy
przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres: Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320
Gorlice lub złożyć w sekretariacie GCK do dnia 19 października 2021 roku /wtorek/ - (karty
dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane). Dokumentów wysłanych faksem nie
przyjmujemy.
- maksymalna liczba uczestników z danej placówki w poszczególnych kategoriach wiekowych nie
może przekroczyć 3 osób.
- aby wziąć udział w konkursie konieczne jest dostarczenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych/wykorzystanie wizerunku oraz oświadczenia, że się nie jest osobą zakażoną,
przebywającą na kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym lub wykazującą cechy infekcji
(gorączka, kaszel, duszności). Zgody dla osób niepełnoletnich muszą być podpisane przez
rodzica/opiekuna prawnego.
- szczegóły dotyczące konkursu oraz ewentualne zmiany będą zamieszczane na stronie:
www.gck.gorlice.pl.
- szczegółowych informacji udziela Barbara Fugiel - tel.: 516 536 761; 18 35 35 695.
5. Uczestników oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
6. Kategorie wiekowe:
I kat.

- dzieci szkół podstawowych

- klasy 0

II kat.

- dzieci szkół podstawowych

- klasy I-III

III kat. - młodzież szkół podstawowych

- klasy IV-VI

IV kat.

- młodzież szkół podstawowych

- klasy VII,VIII

V kat.

- młodzież szkół ponadpodstawowych

- klasy I-V

7. Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru odpowiedni do wieku, interpretacja utworu, kultura
i wyrazistość słowa, ogólny wyraz artystyczny.
8. Przesłuchania recytatorów odbędą się w sali teatralnej GCK w dniach:
25.10.2021 r. / poniedziałek/ - godz. 10.00 00 - kat. I / godz. 12.00 - kat. V
26.10.2021 r. / wtorek /

- godz. 10.00 kat. II

27.10.2021 r. / środa /

- godz. 10.00 kat. III

28.10.2021 r. /czwartek /

- godz. 10.00 kat. IV

9. Każdy z uczestników konkursu otrzyma dyplom pamiątkowy, a laureaci nagrody książkowe.
10. W związku z panującą pandemia wirusa COVID-19 wszystkie przybyłe na konkurs osoby
zobowiązane są do stosowania się do wytycznych i zaleceń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
a. Konkurs jest wydarzeniem zamkniętym dla widzów. Mogą w nim uczestniczyć wyłączne
osoby zakwalifikowane przez organizatora + jeden opiekun z danej placówki.
b. Harmonogram prezentacji zostanie zamieszczony na stronie organizatora najpóźniej dzień
przed dniem rozpoczęcia konkursu.
c. Każdy uczestnik i opiekun zobowiązany jest do dokonania dezynfekcji rąk przy użyciu
środków znajdujących się w budynku GCK oraz do zakrywania ust i nosa maseczką lub
przyłbicą ochronną przez cały okres przebywania na terenie GCK. Wyjątkiem jest prezentacja
konkursowa na scenie, gdzie maseczka uniemożliwiłaby prezentację.
d. GCK zastrzega sobie prawo odmowy wstępu do budynku osobom nieposiadającym ww.
środków ochrony.
e. GCK zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury osobom wchodzącym do budynku.
f. Każdy uczestnik i opiekun wchodzący do budynku GCK jest zobowiązany do złożenia
pisemnego oświadczenia, że według swojej wiedzy nie jest osoba zakażoną, przebywającą na
kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym lub wykazującą cechy infekcji (gorączka,
kaszel, duszności), zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego
przestrzegania. Złożenie oświadczenia jest warunkiem wejścia na teren GCK.
Ww. oświadczenie można wcześniej pobrać ze strony organizatora, wydrukować i podpisać
i złożyć w dniu konkursu. Będzie również możliwość uzupełnienia oświadczenia przy wejściu
do budynku GCK.

g. Wraz z oświadczeniem uczestnik/opiekun wyraża zgodę na przekazanie udostępnionych
danych

osobowych

odpowiednim

służbom

sanitarnym

w

zakresie

określonym

w „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii
wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”, w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia epidemicznego
podczas Konkursu.
h. W przypadku uczestnika niepełnoletniego oświadczenie składa opiekun prawny.
i. Podczas przebywania na terenie GCK należy poruszać się w sposób zapewniający zachowanie
dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m).
j. Na widowni należy zajmować wyłącznie miejsca oznaczone lub wskazane przez
pracowników GCK.
k. Przebywając na terenie GCK należy stosować się do uwag i zaleceń wydawanych przez
pracowników GCK obsługujących konkurs.
l. Udział w konkursie i wejście na teren GCK jest jednoznaczne z akceptacja Regulaminu
i zasad w nim określonych.
m. Osoby nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu i niestosujące się do uwag i zaleceń
obsługujących konkurs mogą zostać poproszone o opuszczenie budynku GCK.

11. Ochrona danych osobowych
-

administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych,

danych

osobowych

Pani/Pana

dziecka/podopiecznego jest organizator - Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice
tel. 18 35 35 695, e-mail: gck@gck.gorlice.pl. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (RODO) (Dz. Urz. L nr
119 z 4.05.2016, s. 1).
- administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące
tel. 18 35 51 220, e-mail: sylwester.firszt@um.gorlice.pl.
- dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,
a także w celach promocyjnych GCK.
- podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
- uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także
w mediach) o wynikach konkursu.
- organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a)

imię i nazwisko,

b)

wiek,

c)

adres korespondencyjnego,

d)

adres e-mail,

e)

numer telefonu,

f)

nazwy szkoły/placówki, klasy,

g)

imienia i nazwiska opiekuna,

- uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia
danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.
- uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.
- organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
- dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa.
- dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji działań
w ramach konkursu.
- organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
- organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający
ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu
i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
W ZWIĄZKU ZE ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ ZWIĄZANĄ Z EPIDEMIĄ COVID-2
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA KONKURSU W KAŻDEJ CHWILI
LUB ZMIANY JEGO FORMY.

