
Regulamin 8. Wiosennego Konkursu Recytatorskiego 

31 marca 2022 roku 

Gorlickie Centrum Kultury 

 

1. Organizatorem 8. Wiosennego Konkursu Recytatorskiego 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: poezję lub prozę, 

- czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut, 

- uczestnik przygotowuje repertuar, którego nie prezentował w innych konkursach, 

- karty zgłoszenia, podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku 

należy przesyłać na adres:  

Gorlickie Centrum Kultury 

ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice 

lub złożyć w sekretariacie GCK do dnia 24 marca /czwartek/ 2022 roku (karty dostarczone po 

wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane – decyduje data stempla pocztowego). 

- maksymalna liczba uczestników z danej placówki w: 

I kat. - młodzież szkół podstawowych nie może przekroczyć 3 osób 

II kat. - młodzież szkół ponadpodstawowych nie może przekroczyć 5 osób 

- szczegóły dotyczące konkursu oraz ewentualne zmiany będą zamieszczane na stronie: 

www.gck.gorlice.pl, dodatkowych informacji uzyskać można pod nr telefonu: 516 536 761. 

 

5. Uczestników oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

 

6. Kategorie wiekowe: 

I kat.  - młodzież szkół podstawowych  - klasy VI-VIII 

II kat.  - młodzież szkół ponadpodstawowych - klasy I-IV  

 

7. Przesłuchania recytatorów odbędą się dnia 31 marca br. o godz. 9:00 w Gorlickim Centrum Kultury 

(w związku z planowaną rewitalizacją budynku GCK przesłuchania konkursowe mogą zostać 

przeniesione do auli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach przy ul. Wróblewskiego 12 - 

o dokładnym miejscu konkursu poinformujemy na stronie internetowej GCK dnia 28 marca br.).  

 

8. Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru /wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do 

możliwości wykonawczych uczestnika/, interpretacja utworu, kultura i wyrazistość słowa, ogólny wyraz 

artystyczny. 

http://www.gck.gorlice.pl/


 

9. Każdy z uczestników konkursu otrzyma dyplom pamiątkowy, a laureaci nagrody książkowe. 

 

10. W związku z 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. 

 

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 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.  

mailto:gck@gck.gorlice.pl


- 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.  


