
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobroszycach  

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim 

„Dzień Mamy” 

I. Organizator konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna w Dobroszycach,                                      

ul. Parkowa 14, 56-410 Dobroszyce, e-mail: biuro@gckdobroszyce.pl  

II. Cele konkursu:  

 Zainteresowanie dzieci i młodzieży poezją; 

 pobudzenie aktywności twórczej mieszkańców Gminy Dobroszyce; 

 rozwijanie zdolności recytatorskich; 

 odkrywanie młodych talentów; 

 prezentacja umiejętności uczniów; 

 

III. Założenia konkursu: 

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do mieszkańców Gminy 

Dobroszyce. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie nagrania                      

w formie video wraz z wypełnioną przez rodzica/opiekuna prawnego  

kartą zgłoszenia zawierającą dane osobowe uczestnika oraz wymagane 

oświadczenia, które stanowią załącznik do regulaminu.  

3. Formularz zgłoszeniowy online : Karta zgłoszenia 

4. Uczeń wykonuje jeden utwór – wiersz lub fragment prozy. 

5. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut. 

6. Tematyka utworu dotyczy Dnia Matki. 

7. Konkurs podzielony jest na 2 kategorie: 

I – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej 

II – uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej 

8. Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej   

    w Dobroszycach przesyłając je na adres e-mail : 

gck.dobroszyce@gmail.com  lub osobiście. 

9. Nagrania zostaną opublikowane na stronie: www.gckdobroszyce.pl  i 

www.facebook.com/GCKDobroszyce  

10. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją  

 niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych         

oraz wizerunku autora w celach związanych z organizacją konkursu. 

 

IV. Termin składania prac: 

       Prace należy złożyć do 17.05.2021r. 

mailto:biuro@gckdobroszyce.pl
https://forms.gle/6mczRWLZrUXzdXL27
gck.dobroszyce@gmail.com%20%20
gckdobroszyce.pl
www.facebook.com/GCKDobroszyce


 

V. Ocena prac i ogłoszenie wyników: 

     Jury powołane przez organizatora dokona oceny, przyznając tym 

     samych nagrody dla poszczególnych kategorii wiekowych. O ogłoszeniu 

           wyników i wręczeniu nagród uczestnicy zostaną poinformowani   

           telefonicznie. 

 

 

 

 

 

 

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

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury  im. Anny Sojko                                  

w Dobroszycach, ul. Parkowa 14, 56-410 Dobroszyce  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminnego Centrum Kultury 

im. Anny Sojko w Dobroszycach  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia   o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r; Ustawa o samorządzie gminnym 

 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną  

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo                    

do przenoszenia danych. 

 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne 
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