
REGULAMIN
VIII Turnieju Sztuki Recytatorskiej dla dzieci

Turniej Sztuki Recytatorskiej dla dzieci (dalej: Turniej) przeznaczony jest dla uczniów klas I-IV szkół 
podstawowych z terenu Sieradza. Organizatorem Turnieju jest Sieradzkie Centrum Kultury (dalej: 
Organizator)

1. Cele konkursu:
  - kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka
  - popularyzowanie twórczości poetów
  - rozwijanie zdolności recytatorskich
  - zainteresowanie najmłodszych sztuką recytacji jako szczególną formą pielęgnacji ojczystego   
     języka polskiego
  - wzmacnianie zainteresowania poezją
  - rozwijanie pamięci

2. Turniej przebiega w dwóch etapach:
  - Eliminacje szkolne
  - Turniej finałowy w Sieradzkim Centrum Kultury

3. Turniej finałowy odbędzie się w siedzibie Sieradzkiego Centrum Kultury (Teatrze Miejskim) przy 
     ul. Dominikańskiej 19 w Sieradzu, w dniu 10 grudnia (wtorek) 2019 r. o godz. 10:00

4. Recytator prezentuje jeden wiersz o dowolnej tematyce (dobrany do wieku i zainteresowań  
     wykonawcy).

5. Każda szkoła zgłosić może do Turnieju finałowego  nie więcej niż 7 recytatorów.

6. Karty zgłoszeń przyjmowane są do dnia 06 grudnia 2019 roku w Sieradzkim Centrum Kultury 
    ul. Dominikańska 19  tel.  43 6777216. Wypełnioną i zeskanowaną kartę można przesłać drogą  
    internetową na adres info@scksieradz.pl Koordynator konkursu: Małgorzata Jurkowska.

7. W konkursie oceniane będą tylko występy indywidualne.

8. Kryteria oceny:
  - dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
  - interpretacja tekstu,
  - ogólny wyraz artystyczny.
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9. Laureaci turnieju zostaną wyłonieni przez jury.

10. O składzie jury decyduje Organizator.

11. Decyzja jury jest niepodważalna.

12. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy potwierdzające udział w konkursie.

DANE OSOBOWE  UCZESTNIKÓW  

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sieradzkie Centrum Kultury (SCK) z siedzibą 
w Sieradzu przy ul. Dominikańskiej 19, 98 -200 Sieradz.  

2. W SCK wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach 
swoich danych osobowych i realizacji praw przez e-mail: inspektorod@scksieradz.pl  lub pisemnie 
na adres naszej siedziby , wskazany w pkt. 1  

3. Dane Uczestników przetwarzamy  w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym – organizacji  TURNIEJU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI  (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e 
RODO 1) 

4. Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane podmioto m, które są upoważnione  do tego na 
podstawie przepisów prawa.   

5. Nie przekazujemy danych osobowych Uczestników poza teren Polski . 
6. Dane osobowe U czestników przetwarzamy do końca roku kalendarzowego następującego po 

roku zakończenia bieżącej edycji TURNIEJU . 
7. Uczestnikowi przysługuje: prawo dostępu do treści swoich danych , ich poprawi ania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia  danych jeżeli zdaniem Uczestnika nie ma 
podstaw do tego, abyśmy przetwarzali jego dane.  

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania  danych a jeżeli Uczestnik uważa, 
że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie sk argę do Prezesa 
Urzędu Ochrony D anych Osobowych.  

9. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia  udziału 
w Przeglądzie . 

 
1 

Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sp rawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyl enia dyrektywy 
95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1)  

SIERADZKIE  CENTRUM  KULTURY


	Strona 1
	Strona 2

