
Regulamin Gminnego Konkursu  

„Wiersze pod choinkę” 

 

I. Organizatorami Konkurs „Wiersze i rysunki pod choinkę” (zwanego dalej 

Konkursem) są: 

 

- Wójt Gminy Przeworsk, 

- Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, 

- Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach. 

 

II. Cele Konkursu: 

 

- Kultywowanie i poznawanie tradycji związanych ze Świętami Bożego 

Narodzenia. 

- Popularyzowanie utworów o tematyce zimowej, bożonarodzeniowej  

i noworocznej. 

- Doskonalenie umiejętności recytatorskich wśród dzieci  

- Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

- Wspieranie uczniów uzdolnionych z naszej gminy poprzez promocję efektów 

ich pracy. 

- Kształtowanie postaw uczestnictwa w życiu kulturalnym dzieci.  

- Organizowanie i uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

- Propagowanie wartości rodzinnych i społecznych.  

III. Warunki uczestnictwa: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy 

Przeworsk. Uczestnik przygotowuje na pamięć jeden, wybrany przez siebie 

wiersz o tematyce zimowej, bożonarodzeniowej bądź noworocznej. Czas 

prezentacji nie powinien przekraczać 3 minut. 



Szkoła przeprowadza eliminacje, aby wyłonić osoby z następujących grup: 

1. Klasa 1 - 3 

2. Klasa 4 - 6 

3. Klasa 7 - 8 

i zgłasza zwycięzców do Konkursu Gminnego na karcie zgłoszeniowej (Zał. 1 

do Regulaminu ; osobne zgłoszenie dla każdego ucznia).  Na zgłoszenia 

czekamy do dnia 12 grudnia 2022 roku w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy 

Przeworsk w Urzejowicach, w Gminnym Ośrodku Kultury w Przeworsku  ul. 

Bernardyńska 1A lub mailowo na adres gbpu@interia.pl. 

W przypadku, gdy w danej grupie nie zgłosili się uczestnicy, szkoła może 

zgłosić do Konkursu w innej grupie więcej niż 1 osobę, ale nie więcej niż 3 

osoby z danej szkoły.  

IV. Termin konkursu: 

Konkurs odbędzie się 20 grudnia 2022 roku w Sali Narad Urzędu Gminy w 

Przeworsku ul. Bernardyńska 1A. Początek przesłuchań o godzinie 9.00. 

Wymieniony termin oraz miejsce mogą ulec zmianie, o czym Organizatorzy 

poinformują uczestników. 

V.  Ocena uczestników: 

Prezentacje uczestników oceniać będzie jury wybrane przez organizatorów,  

biorąc pod uwagę następujące elementy: 

- dobór repertuaru związanego z tematyką konkursu, 

- sposób interpretacji recytowanego wiersza, 

- ogólne wrażenie artystyczne, 

- pamięciowe opanowanie tekstu. 

Jury wyłoni zwycięzców (I, II i III miejsce) w każdej grupie wiekowej. 
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Za zajęcie I, II i III miejsca zostaną przyznane nagrody, a pozostali uczestnicy 

otrzymają upominki i pamiątkowe dyplomy. 

Werdykt jury będzie ostateczny i nie będzie podlegał zmianom. 

V. Postanowienia końcowe: 

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie traktowane jest jako: 

 – przyjęcie warunków regulaminu, 

– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

 – wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku  

w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej 

przez Organizatora oraz partnerów. 

2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

Wszystkie informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej 

Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku www.gok.przeworsk.pl  i w siedzibie 

GOK oraz na stronie Biblioteki Publicznej Gminy Przeworsk z siedzibą w 

Urzejowicach: www.urzejowice.naszabiblioteka.com i siedzibie Biblioteki. 

 

VI. Uregulowania ogólne: 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie, jeżeli nastąpi taka 

konieczność. Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem, oraz ewentualne 

kwestie sporne, rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa. 

Wszelkich informacji o Konkursie udziela: Marta Orzechowska-Haftek  

w godzinach otwarcia Biblioteki w Urzejowicach pod nr tel. 16 640 31 69. 
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Zał. Nr 1do Regulaminu 

Gminnego Konkursu Recytatorskiego 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KONKURS RECYTATORSKI „Wiersze pod choinkę”  

organizowany przez Wójta Gminy Przeworsk, Bibliotekę Publiczną Gminy Przeworsk 

i Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika 

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

2. Nazwa oraz adres szkoły, nr tel. 

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

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

4. Klasa/wiek uczestnika 

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

5. Utwór przygotowany na Konkurs (proszę podać tytuł, nazwisko i imię autora,) 

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

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

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

6. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika 

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

7. Nr tel. rodzica/opiekuna 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

Działając jako rodzic*/opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka 

 

………………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko dziecka ) 

 

Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku mojego dziecka oraz imienia i nazwiska dziecka 

przez Gminę Przeworsk,  Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku oraz Bibliotekę Publiczną 

Gminy Przeworsk. 

Zgoda dotyczy zdjęć, materiałów filmowych zawierających wizerunek zarejestrowany podczas 

konkursu recytatorskiego „Wiersze pod choinkę” udostępnione na stronie internetowej Gminy 

Przeworsk, Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku i Biblioteki Publicznej Gminy 

Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach, profilach internetowych zarządzanych przez  

w/w jednostki oraz w mediach, a także w gazetkach i na tablicach informacyjnych. 

 

………..…………………………………………… 

(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

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 - RODO) - "Rozporządzenie", 

informuję, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

- Gmina Przeworsk reprezentowana przez Wójta Gminy Przeworsk. Kontakt z Gminą 

Przeworsk możliwy jest pod nr tel. 16 6487397 lub pod adresem poczty elektronicznej: 

sekretariat@przeworsk.net.pl 

- Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt z GOK 

Przeworsk możliwy jest pod nr tel. 16 6487397 lub pod adresem poczty elektronicznej: 

dyrektor@gok.przeworsk.pl  

- Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach reprezentowana przez 

Dyrektora. Kontakt z Biblioteką Publiczna Gminy Przeworsk możliwy jest pod nr tel. 16 640 

31 69 lub pod adresem poczty elektronicznej gbpu@interia.pl. 
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1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: 

iodugprzeworsk@przeworsk.net.pl 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury 

oraz Biblioteki Publicznej Gminy Przeworsk na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  

a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE ( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 

119/1 z 04.05.2016) 

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego  

lub organizacji międzynarodowej. 

4. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu uchylenia zgody  

na ich przetwarzanie jednak nie dłużej niż 5 lat. 

5. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie 

miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego zostało dokonane przed  

jej cofnięciem. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych dziecka oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy Rozporządzenia 2016/679. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne  

do wzięcia udziału w konkursie. 

9. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

 

………………………………………………… 

                                Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 


