


W  roku  2019,  podobnie  jak  w  roku  ubiegłym,  organizujemy  imprezy  recytatorskie,  podczas
których uczniowie konińskich szkół podstawowych ubiegać się będą o tytuł „Recytatora Jesieni 2019”:
turniej poświęcony poezji -  „Jesienne Spotkania z Poezją”  oraz  turniej poświęcony prezentacji prozy
-  „Jesienne Spotkania z Prozą” .

1.  Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

2. Termin i miejsce
- J- JESIENNEESIENNE S SPOTKANIAPOTKANIA  ZZ P POEZJĄOEZJĄ::    

25 października 2019 (piątek)  godz. 9.00 
- klasy IV-VI Szkoły Podstawowej -   prezentacje od godz. 9.00* 
- klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej - prezentacje około godz. 10.30*
- Szkoły Ponadpodstawowe - prezentacje około godz. 12.00*
- podsumowanie konkursu – około godz. 13.00*

w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie;
*są  to  godziny  orientacyjne;  po  napłynięciu  zgłoszeń  będą  one  zweryfikowane  i  drogą
e-mailową powiadomione zostaną zainteresowane szkoły

- J- JESIENNEESIENNE S SPOTKANIAPOTKANIA  ZZ P PROZĄROZĄ::    

27 listopada 2019 (środa)  godz. 9.00 
- klasy IV-VI Szkoły Podstawowej -   prezentacje od godz. 9.00* 
- klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej - prezentacje około godz. 10.30*
- Szkoły Ponadpodstawowe - prezentacje około godz. 12.00*
- podsumowanie konkursu – około godz. 13.00*

w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie;
*są  to  godziny  orientacyjne;  po  napłynięciu  zgłoszeń  będą  one  zweryfikowane  i  drogą
e-mailową powiadomione zostaną zainteresowane szkoły

3. Kategorie wiekowe:
- uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
- klasy VII i VIII szkoły podstawowej,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych.

4.  W kategorii  szkół  podstawowych  konkurs  przeznaczony jest  wyłącznie  dla  uczniów szkół
konińskich.  W kategorii  szkół  ponadpodstawowych  w konkursie  mogą  brać  udział  również
uczniowie ze szkół w z  powiatu konińskiego.

5. Każda placówka szkolna lub kulturalna może zgłosić do udziału w każdym turnieju  dowolną
liczbę przygotowanych do konkursu recytatorów.

6.  Repertuar
- w Jesiennych Spotkaniach z Poezją każdy recytator zaprezentuje jeden  dowolnie wybrany
tekst poetycki (w całości, fragmenty bądź kompilacja różnych tekstów). 
-   w Jesiennych Spotkaniach z  Prozą  każdy recytator  zaprezentuje:   fragment  dowolnego
utworu prozatorskiego (może być również spójny dramaturgicznie montaż fragmentów prozy). 

7. Czas prezentacji – rozsądny.



8.  Oceny  prezentacji  turniejowych  dokona  Komisja  Artystyczna  powołana  przez  organizatora
(MDK).  Jury  w  swej  pracy  kierować  się  będzie  powszechnie  przyjętymi  kryteriami  oceny
prezentacji recytatorskich.

9.  W każdej kategorii, w każdym Turnieju – Jury będzie miało prawo przyznać miejsca od 1 do 6
(za miejsce pierwsze 6 punktów, za drugie – 5, dalej odpowiednio aż do szóstego miejsca, za
które recytator otrzyma jeden punkt). Po zakończeniu drugiego Turnieju (Jesienne Spotkania z
Prozą) i  po podsumowaniu obu Turniejów – Jury w każdej kategorii  wiekowej przyzna
tytuły „Recytatora Jesieni 2019” oraz wyróżnienia.

10. Zdobywcy  miejsc  od  1  do  6  w  poszczególnych  Turniejach  uhonorowani  będą  dyplomami.
Pamiątkowe dyplomy otrzymają  również  wszyscy  uczestnicy Turniejów.  Nagrody rzeczowe
oraz  dyplomy  przewidziane  są  w  podsumowaniu  obu  turniejów podczas  wyłaniania
„Recytatora Jesieni 2019”.

11. Karty Zgłoszenia (w załączeniu) prosimy przesyłać 
- Jesienne Spotkania z Poezją – do 18 października 2019 

- Jesienne Spotkania z Prozą - do 20 listopada 2019

na adres: 
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
ul. Przemysłowa 3 D
62-510 Konin
tel. 63 243-86-24

Zgłoszenia  można  przesyłać  również  w  postaci  skanu  zgłoszenia  na  e-mail:
j.sparazynski@mdkkonin.pl lub sekretariat@mdkkonin.pl

Odpowiedzialny za organizację Turniejów – Jarosław Sparażyński

12. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest  terminowe nadesłanie  karty zgłoszenia wraz  ze
zgodą na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku uczniów niepełnoletnich zgodę na
przetwarzanie danych osobowych podpisuje rodzic lub opiekun prawny dziecka.

13. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  dokonywania  zmian  organizacyjnych.  Wszelkie  kwestie
sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygać będzie organizator.



KARTA  ZGŁOSZENIA

XXXVIII Jesienne Spotkania Recytatorów - poezja

Imię i nazwisko recytatora .....................................................................................................................

Szkoła, klasa ...........................................................................................................................................

Kategoria:     SP kl. IV-VI /        SP kl.  VII-VIII  /      szkoły ponadpodstawowe*

Opiekun artystyczny .................................................................................................................................

Autor i tytuł wiersza ..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Instytucja delegująca………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy, e-mail…………………….…………………………………………………………

………………………..                                                              ...............................................................
       /data/                                                                                     /pieczęć i podpis dyrektora placówki/

*niepotrzebne skreślić

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

KARTA  ZGŁOSZENIA

XXXVI I I  Jes ienne Spotkania Recytatorów -  proza

Imię i nazwisko recytatora ............................................................................................................................

Kategoria:    SP kl. IV-VI /        SP kl.  VII-VIII /      szkoły ponadpodstawowe*

Szkoła, klasa ..................................................................................................................................................

Opiekun artystyczny .....................................................................................................................................

Autor i tytuł utworu .......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Instytucja delegująca………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy, e-mail ……………………...………………………………………………………………



………………………..                                                              ...............................................................
       /data/                                                                                                 /pieczęć i podpis dyrektora placówki/

*niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym …………………………………………………………………………….,
(imię i nazwisko Uczestnika konkursu)

adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Pragniemy Państwa poinformować, że:
Administratorem danych osobowych Państwa i Dziecka jest  MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KONINIE  z siedzibą przy ul.
Przemysłowej 3d, 62-510 Konin, zwany dalej MDK. 

Możecie się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres mail: sekretariat@mdkkonin.pl lub telefonując pod numer: 63 243 77 17.

Podstawą prawną przetwarzania danych Państwa i Dziecka jest  niezbędność do     wykonania umów (Zgłoszenia do konkursu „XXXVIII
Jesienne Spotkania Recytatorów”), zaś w zakresie danych osobowych, których udostępnienie nie jest warunkiem udziału w konkursie
Państwa dobrowolna zgoda. 

Dane  osobowe  Państwa  i  Dzieci  przetwarzane  są  wyłącznie  dla  celów związanych  z  udziałem w  konkursie   „XXXVIII  Jesienne
Spotkania Recytatorów” oraz promocji tego wydarzenia i związanych z nim działań MDK. 
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udział Dziecka w konkursie będzie niemożliwy. 

Zgodnie  z obowiązującym  prawem  dane  osobowe  Państwa  i  Dzieci  możemy  przekazywać  podmiotom  przetwarzającym  je  na nasze
zlecenie,  podwykonawcom  naszych  usług  oraz podmiotom  uprawnionym  do uzyskania  danych  na podstawie  obowiązującego  prawa
np. organom  publicznym,  sądom lub organom ścigania  –  oczywiście  tylko  gdy wystąpią  z żądaniem w oparciu  o stosowną  podstawę
prawną.

MDK nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Państwa  dane  przetwarzane  będą  do  czasu  istnienia  podstawy  do  ich  przetwarzania,  tj.  do  czasu  zakończenia  konkursu  i  działań
promocyjnych z nim związanych, zaś w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa
strony. Oczywiście dane przestaną być przetwarzane w oparciu o którąkolwiek z wymienionych podstaw na Państwa żądanie. 

Macie  Państwo  między  innymi  prawo  do żądania  dostępu  do danych,  sprostowania,  usunięcia  lub ograniczenia  ich przetwarzania,
przeniesienia danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Jeśli dane są
przetwarzane  na  podstawie  udzielonej  zgody  macie  Państwo  prawo  do  jej  wycofania.  Uprawnienia  powyższe  przysługują  także  w
przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Możecie Państwo skorzystać z wymienionych uprawnień kontaktując
się z MDK. 

W  oparciu  o  Państwa  i  Dzieci  dane  osobowe  nie  będą podejmowane  zautomatyzowane  decyzje,  w  tym  decyzje  będące  wynikiem
profilowania.

Po zapoznaniu się z w/w informacjami;

 Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  /  danych  osobowych  mojego  dziecka

…………………………………………………………………………………… , zawartych w karcie zgłoszenia do
konkursu „XXXVIII Jesienne Spotkania Recytatorów”

 Wyrażam  zgodę  na  bezpłatne  wykorzystywanie  mojego  wizerunku/wizerunku  Dziecka  (uczestnika

konkursu)  w  materiałach  promocyjnych  związanych  z  konkursem  (np.  prezentacjach  pokonkursowych,  stronie
internetowej  i  Social  Mediach  MDK,  w innych  formach  utrwaleń,  a  także  emisję  materiałów audiowizualnych
związanych z udziałem w konkursie.

……………………………………………………………………………

data  podpis 



                                                                                


