
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

„MÓWIĘ ŚPIEWAJĄCO” 2023 

 

 

I. Organizator: 

Łubniański Ośrodek Kultury 

 

II. Termin i miejsce konkursu: 

 

Etap I – szkolny 

1. Etap szkolny przeprowadzają szkoły we własnym zakresie. Etap szkolny 

przeprowadzają szkoły we własnym zakresie. Każda placówka (PSP Brynica, PSP 

Jełowa, PSP Luboszyce i PSP Łubniany) wyłania maksymalnie 9 laureatów etapu 

szkolnego – po trzech w każdej kategorii.  

2. Maksymalnie 9 uczestników przechodzi do etapu II. 

 

Etap II - finał: Łubniański Ośrodek Kultury, ul. Opolska 53 - Sala koncertowa  

Piątek 14.04.2023 godz. 10:00 

 

III. Kategorie.   

I - uczniowie klas 1-3 

II – uczniowie klas 4-6 

III – uczniowie klas 7-8 

 

IV. Cele konkursu: 

- propagowanie piękna poezji,  

- rozwijanie aktorskich uzdolnień dzieci i młodzieży, 

- nabywanie umiejętności wystąpień publicznych. 

 

V. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy 

Łubniany 

2. Każdy z uczestników konkursu przygotuje do recytacji jeden wiersz lub fragment 

innego dowolnego tekstu (poza dramatem), który należy zaprezentować w czasie do 3 

minut.  

3. Wygłosić można także utwór własnego autorstwa.  

4. Karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) laureatów szczebla szkolnego należy 

dostarczyć do biura organizatora do 

5.  7 kwietnia 2023 r. na adres: 

 

Łubniański Ośrodek Kultury   

ul. Opolska 49 

46-024 Łubniany  

lub przesłać e-mailem na adres: lodzk@lubniany.pl  

mailto:lodzk@lubniany.pl


VI. Jury/ nagrody 

1. Komisję konkursową etapu finałowego powołuje Organizator. 

2. Dla wyróżnionych uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy, 

które zostaną przyznane we wszystkich wymienionych w regulaminie kategoriach.  

3. Spośród wszystkich uczestników przesłuchań finałowych jury wybierze jednego 

laureata, któremu przyznana zostanie nagroda specjalna – grand prix konkursu 

„Mówię śpiewająco”. 

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po prezentacji wszystkich 

tekstów i dokonaniu oceny przez jury. 

 

VII. Jury dokona oceny według następujących kryteriów: 

- dobór repertuaru; 

- znajomość tekstu; 

- interpretacja utworu (tempo, intonacja, frazowanie); 

- kultura sceniczna, ubiór; 

- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny); 

- decyzja jury jest ostateczna. 

 

VIII. Uwagi 

 

1. Finał konkursu jest imprezą bez udziału publiczności. 

2. Uczestnicy Konkursu dostarczając prace zobowiązani są do dołączenia pisemnego 

oświadczenia, że ich rodzic/opiekun prawny wyraził zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu). Brak tego oświadczenia będzie 

równoważny z brakiem możliwości robienia zdjęć/nagrań video dokumentujących 

finał konkursu i wręczanie nagród oraz ich publikowania. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 

zdyskwalifikowane. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosowane są odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

5. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Łubniańskiego 

Ośrodka Kultury: www.lubnianskiosrodekkultury.pl 

6. Wszelkich dodatkowych informacji nt. konkursu udziela Pani Paulina Bilicz - tel. 

77/421 50 96 w. 22 

 

 

 

 



                                                                                 Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

 

Lp. Imię i nazwisko uczestnika Klasa Szkoła Tytuł utworu Nauczyciel 

przygotowujący 

uczestnika do 

występu 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

 

                                                            

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

Ja, niżej podpisana/y, na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

(RODO) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:  

…………………………………………………….………………………………..                                                      

Imię i nazwisko dziecka 

 

w zakresie imienia i nazwiska, wieku, wizerunku oraz głosu przez Łubniański Ośrodek Kultury - 

Organizatora Gminnego Konkursu „Mówię Śpiewająco” 2023 w celach promocyjnych, edukacyjnych 
oraz dokumentacyjnych realizowanych przez Organizatora. 

Wizerunek i głos może być użyty poprzez zamieszczenie zdjęć/nagrań video w mediach publicznych 

oraz na stronie internetowej i portalu społecznościowym Facebook prowadzonym przez Organizatora.  
Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie 

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

              

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016, zwanym dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Łubniański Ośrodek Kultury, ul. 

Opolska 49, 46-024 Łubniany, nr tel. 77 421 50 96, adres e-mail: lodzk@lubniany.pl 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: 
iod@lubniany.pl 

3. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka odbywać się będzie na podstawie art.6 

ust.1 lit. a. RODO, tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z organizacją i 
promocją działań realizowanych przez Ośrodek. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie 

w celach związanych z organizacją Gminnego Konkursu „Mówię Śpiewająco” 2023 oraz jego 

promocją na stronie internetowej Administratora, w mediach społecznościowych i w innych 

środkach masowego przekazu. 
4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka udostępnione na portalu społecznościowym Facebook mogą 

znajdować się na serwerach umieszczonych poza granicami Unii Europejskiej. 

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 
celu przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie a ich podanie ma 

charakter dobrowolny.  

6. Osobom udostępniającym dane osobowe na podstawie zgody na przetwarzanie przysługują 
prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

W każdym momencie można także wycofać zgodę na przetwarzanie danych, przy czym 

cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na jej podstawie przed wycofaniem. 

 

 

……………………….…………..      

Miejscowość, data 

     

…………………………………………………….                           

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

mailto:lodzk@lubniany.pl
mailto:iod@lubniany.pl

