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Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Języka Polskiego, 

Nauczyciele Bibliotekarze z terenu Powiatu Głogowskiego 

 
Głogowskie Stowarzyszenie Literackie oraz PCPPPiDN Biblioteka Pedagogiczna                 

w Głogowie 

 

z a p r a s z a j ą 

 

młodzież szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych Głogowa i Powiatu 

Głogowskiego do uczestnictwa 

 

w XII Konkursie Recytatorskim Poezji 

Twórców Głogowskich 
 

który odbędzie się on-line 

 

Regulamin i karta zgłoszenia dostępna jest w formie elektronicznej na stronie 

www.bpglogow.blogspot.com. 

 

Bardzo prosimy o zainteresowanie młodzieży udziałem w konkursie! 

W załączeniu przesyłamy regulamin oraz kartę zgłoszenia! 
 
 

 

 

 

 

Prezes GSL       Dyrektor PCPPPiDN 

 

Krzysztof Jeleń      Barbara Krzywulicz 
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REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

organizowanego przez Głogowskie Stowarzyszenie Literackie oraz Bibliotekę 

Pedagogiczną w Głogowie  

 

§ 1. Cele konkursu: 

1. Propagowanie twórczości poetów głogowskich wśród młodzieży miasta i powiatu 

2. Szerzenie kultury słowa poetyckiego 

3. Rozbudzenie zainteresowań literackich (recytatorskich) wśród młodzieży szkolnej, 

wspieranie uzdolnień 

 

§ 2. Organizatorzy: 

1. Biblioteka Pedagogiczna Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-

Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie  

ul. Jedności Robotniczej 10 

67-200 Głogów  

tel.76/7272598, e-mail: glogow@dbp.wroc.pl, bpglo@o2.pl, 

 

2. Głogowskie Stowarzyszenie Literackie w Głogowie  
ul. Perseusza 13,  

67 - 200 Głogów 

tel. 76 833 99 49  

e - mail : glostol@wp.pl  

 

§ 3. Uczestnicy 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas: 

VI –VIII szkoły podstawowej, 

Uczniów szkół ponadpodstawowych 

 

§ 4. Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnicy przygotowują recytację dwóch wybranych prze siebie wierszy lub 

fragmentów prozy autorów głogowskich. 

2. Warunkiem udziału jest zarejestrowanie własnej prezentacji poprzez zapis obrazu 

i dźwięku kamerą cyfrową (w telefonie) zgodnie ze zgłoszonym repertuarem. 

3. Prezentację wraz z kartą uczestnictwa (załącznik nr 1) należy dostarczyć do Biblioteki 

Pedagogicznej w Głogowie do 09 kwietnia 2021 r. (nagranie na płycie DVD/istnieje 

możliwość przegrania prezentacji z pamięci USB na laptop, w którym znajdować się 

będą prezentacje konkursowe). Jakość nagrania nie ma wpływu na ocenę prezentacji 

wiersza. 

4. Jury przesłucha dostarczone nagrania w dniach 12-23 kwietnia. 

5. Lista laureatów zostanie podana na stronie Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie. 

6. Nagrody zostaną przekazane laureatom w siedzibie organizatora po wcześniejszym 

ustaleniu terminu odbioru. 

7. Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury, które w swojej ocenie będzie 

uwzględniać: 

 dobór repertuaru 

mailto:glogow@dbp.wroc.pl
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 interpretację 

 kulturę słowa 

 ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu) 

8. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane 

przez organizatorów i sponsorów. 

9. Sprawy sporne rozstrzygać będą organizatorzy w porozumieniu z jury. 

10. Organizatorom przysługuje prawo do prezentowania i publikacji zdjęć, zrobionych 

przez wyznaczoną przez organizatora osobę. 

11. Wszelkich informacji udziela Urszula Lewocka – Biblioteka Pedagogiczna. tel. 76 72 

72 598. Biblioteka udostępnia także teksty do recytacji. 

 

§ 4. Informacja o przetwarzaniu danych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że zgodnie z Art.13: 

 

1. Administratorem danych osobowych są organizatorzy konkursu: Głogowskie 

Stowarzyszenie Literackie oraz PCPPPiDN Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie 

2. Inspektorem w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego 

i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie jest Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 email: 

iod@odoplus.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo w celu realizacji zadania tj. konkursu 

pt. „Konkurs Recytatorski Poezji Twórców Głogowskich”. 

4. Podstawa przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda art.6 ust 1 a. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

6. W każdej chwili przysługuje uczestnikowi konkursu prawo do wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej 

wycofaniem.  

7. Posiada Pan/Pani: 

1) prawo dostępu do treści danych osobowych, 

2) prawo do sprostowania danych osobowych, 

3) w uzasadnionych prawem przypadkach prawo do usunięciu danych osobowych, 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

6) prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 100 – 93 Warszawa. 

8. Zdjęcia i filmy zrobione uczestnikom w czasie trwania konkursu wykorzystane będą 

na wystawach fotograficznych, zarówno w formie papierowej na terenie placówek jak 

i elektronicznej na stronach internetowych. (zdjęcia na Facebooku i do prasy?) 
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9. Do danych osobowych uczestnika konkursu – imię i nazwisko mogą mieć dostęp inne 

podmioty przetwarzające, np. firmy informatyczne, drukarnia, grafik, media 

publiczne. 

10. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych Pedagogicznej 

w Głogowie, Głogowskiego Stowarzyszenia Literackiego,  facebooku  oraz  lokalnych 

mediach . 
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 KARTA ZGŁOSZENIA 
do konkursu recytatorskiego organizowanego przez 

Głogowskie Stowarzyszenie Literackie i Bibliotekę Pedagogiczną  
 
 

 

Nazwa szkoły ……………………………………………………........................................ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Dokładny adres i telefon szkoły…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko opiekuna………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………………………….. 

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

 

Klasa do której uczęszcza uczeń ………………………………………………………….. 

 

Prezentowane utwory 

1. Imię i nazwisko autora oraz tytuł wiersza 

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

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

2. Imię i nazwisko autora oraz tytuł wiersza 

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

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

 
Oświadczenie: 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję zawarte w nim warunki, w tym określone 

w § 4 Regulaminu „Informacje o przetwarzaniu danych”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatorów konkursu moich danych osobowych/danych dziecka zawartych w formularzu, w celach 

niezbędnych do przeprowadzenia  konkursu. 

Data: ……………………..         Podpis czytelny: ……………………………………………………………  

( w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego) 

Zgoda na nieodpłatną publikację wizerunku w ramach konkursu 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku w celu popularyzacji konkursu  w materiałach 

drukowanych, plakatach, banerach reklamowych oraz na stronach internetowych Organizatorów konkursu. 

Przekazanie praw do publikacji wizerunku nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie. 

Data: ……………………..         Podpis czytelny: ……………………………………………………………  

( w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego) 


