
REGULAMIN 

WIRTUALNEGO KONKURSU RECYTATORSKO-TEATRALNEGO  

„Teatrzyk małego aktora” 

  

§ 1.  Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Sochaczewskie Centrum Kultury 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0 – VIII szkół z terenu miasta i powiatu 

sochaczewskiego. 

 

 

§ 2.  Cele konkursu: 

1. Popularyzacja literatury oraz zainteresowanie poezją.  

2. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności 

recytatorskich.  

3. Promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.  

4. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.  

5. Artystyczna konfrontacja młodych recytatorów i aktorów metodą on-line. 

6. Promowanie teatru samorodnego. 

 

 

§ 3.  Czas trwania i przebieg konkursu 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie metodą on-line. 

2. Konkurs ma charakter jednoetapowy.   

3. Konkurs przebiegać będzie w trzech kategoriach: 

• I kategoria –  uczniowie klas 0 – III  

• II kategoria – uczniowie klas IV – VI  

• III kategoria – uczniowie klas  VII i VIII 

4. Zasady uczestnictwa w konkursie: 

• Konkurs będzie miał formę prezentacji teatralnej dowolnego jednego utworu 

poetyckiego. 



• Scenkę z recytowanym wierszykiem należy nagrać telefonem bądź kamerą 

(mogą pomóc rodzice). 

• Scenka z recytowanym wierszykiem nie może być dłuższa niż 5 minut. 

• Nagraną scenkę należy przesłać na kanał You-Tube a link z filmikiem 

udostępnić przez Messengera portalu społeczno-kulturalnego „e-SCK”. 

• Nagrania należy zgłosić do 24 kwietnia 2020 r. poprzez przesłanie nagrania 

bądź linku do filmu zamieszczonego na YouTube. 

• Ogłoszenie wyników odbędzie się 28 kwietnia o godzinie 12.00 na portalach 

społecznościowych i na stronie www.sck.sochaczew.pl 

5. Wysłanie filmu bądź linku do filmu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, które będą wykorzystane do 

celów związanych z konkursem przez Sochaczewskie Centrum Kultury. 

6. Oceny wystąpień konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów 

konkursu.          

 

 

                               

§ 5.  Kryteria oceny 

1. Dobór utworu.  

2. Znajomość tekstu.  

3. Interpretacja utworu ( tempo, intonacja ).  

4. Kultura i wyrazistość słowa.  

5. Ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu, przebranie).   

 

 

§ 6.  Nagrody 

1. Przewidziane są 2 nagrody główne (I, II, miejsce) w każdej kategorii oraz wyróżnienia. 

Nagrody zostaną wysłane pocztą na dres wskazany w zgłoszeniu. 

2.  Wszyscy uczestnicy oraz szkoły otrzymają dyplomy za udział w konkursie. 

http://www.sck.sochaczew.pl/


 

 

 

 

§ 7.  Pozostałe ustalenia 

1. Jury ma prawo przyznać w danej kategorii więcej nagród lub nie przyznać żadnej. 

2. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.   

3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.   

4. Biorąc udział w konkursie rodzic uczestnika/ opiekun prawny oświadcza, że wyraża 

niezbędne ku temu zgody, w szczególności zgody wskazane poniżej. 

 

 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu 

  

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie 

wizerunku mojego dziecka (……imię i nazwisko dziecka………………………..)  utrwalonego 

jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach ( w tym w postaci fotografii i dokumentacji 

filmowej) przez Sochaczewskie Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83 na potrzeby 

konkursu :  

                           „Wirtualny konkurs recytatorsko-teatralny -Teatrzyk małego aktora”. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 

terytorialnie. 

3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony  

z wizerunkiem innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, 

natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, 

modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu 

oraz w celach informacyjnych. 



4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie 

w Internecie w tym na stronach Sochaczewskiego Centrum Kultury oraz portalach 

społecznościowych Facebook, Messenger, YouTube, portal społeczno-kulturalny „e-

SCK”,   oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.  

5. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub 

naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

  

  

………………………..………………………………………………… 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

  

  

  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

  

  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (………imię i nazwisko 

dziecka………………………………….)zawartych w formularzu zgłoszeniowym Sochaczewskiego 

Centrum Kultury w ramach udziału w konkursie „Wirtualny konkurs recytatorsko teatralny -

Teatrzyk małego aktora”. 

  

  

…………………………………………………………………………. 

data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego 

  

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu 

• Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu organizowanego 

przez Sochaczewskie Centrum Kultury oraz akceptuję jego warunki. 



 

 

 

 

 

Sochaczewskie Centrum Kultury 

Ul. 15 Sierpnia 83 

96-500 Sochaczew 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU 

„TEATRZYK MAŁEGO AKTORA” 

 

 

 

GMINA/POWIAT 

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

IMIĘ I NAZWISKO 

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

KLASA 

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

. 

ADRES SZKOŁY – PLACÓWKI ........................................................................................................ 

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

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



..................................................................................TEL. 

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

Imię i nazwisko nauczyciela – instruktora przygotowującego recytatora oraz telefon  

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

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

UTWORY: (autor, tytuł) 

1. ..............................................................................................................................................

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

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

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

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

 

 

 

 

 

Klauzula  informacyjna RODO 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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)  informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sochaczewskie Centrum Kultury przy ul. 

15 Sierpnia 83 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych,  

z którym można kontaktować się: a. listownie na adres: ul. 15 Sierpnia 83 96-500 Sochaczew 

b. przez e-mail: daneosobowe.sck@gmail.com. c. tel. 668 850 335 

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane, w celu przeprowadzenia  

i realizacji wirtualnego konkursu recytatorsko teatralnego „ Teatrzyk małego aktora”, 

a także  w celach promocyjnych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, 

której dane dotyczą (podstawa art.6 ust. 1 lit. a RODO). 

mailto:daneosobowe.sck@gmail.com


4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców osobowych. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru 

Pani/Pana danych.  

5. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania 

(także w mediach) o wynikach konkursu. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres 

wskazany w przepisach o archiwizacji. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15RODO z zastrzeżeniem, że 

udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać 

tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest 

Administrator; 

•  sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

•  ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

•  przenoszenia danych art. 20 RODO; 

•  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może, być wyrażona w formie pisemnej lub 

elektronicznej (checkbox, e-mail). 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, 

adres e-mail jest dobrowolne, jednak wymagane do udziału w konkursie. 

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

  

Dodatkowe informacje: Dane przechowujemy zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o 

Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach. 

 

 


