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Regulamin 

VI Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków BOĆKI I BOCIANKI 

§1 

Organizatorem VI Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla przedszkolaków BOĆKI I BOCIANKI 

jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk.  

Patronat honorowy nad konkursem objęła Barbara Dykier - Wójt Gminy Słupsk. 

§2 

Cele konkursu:  

1. Zachęcanie do wspólnego czytania z dziećmi literatury polskiej w tym poezji dla dzieci. 

2. Rozwijanie zdolności recytatorskich. 

3. Zainteresowanie dzieci poezją. 

4. Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich na większym 

forum. 

 

Informujemy, że „Boćki i Bocianki” jest nazwą własną konkursu, a prezentowane teksty mogą 

mieć różnorodną tematykę (niekoniecznie dot. ptactwa). 

§3 

Konkurs odbędzie się w piątek 24 maja 2019 r. w siedzibie Centrum Kultury Gminy Słupsk, 

(Głobino, ul. Główna 65) początek o godzinie 10:00. Uczestnicy proszeni są o przybycie                                  

i potwierdzenie udziału do godz. 9:30. 
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§4 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Do konkursu zapraszamy dzieci w wieku 3-4 lata (kategoria „Bocianki”) oraz 5-6 lat 

(kategoria „Boćki”). 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszeń*                                               

w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2019 r. do Centrum Kultury Gminy Słupsk, Głobino, 

ul. Główna 65, 76-200 Słupsk, nr tel. 59 847 10 91. Zgłoszenia można przesyłać również 

mailowo na adres: projekty@gok.slupsk.pl 

*Karta zgłoszeń stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

3. Mile widziane kostiumy, rekwizyty, oprawa muzyczna i elementy scenografii. 

4. Czas prezentacji do 5 min.  

5. Organizatorzy proszą, by każdy uczestnik prezentował utwór wyłącznie polskich autorów. 

6. Udział/Ubezpieczenie uczestników konkursu na koszt własny. 

7. Przystąpienie uczestników do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

publikację informacji (dot. konkursu) w mediach lokalnych i na stronie internetowej 

organizatora. Ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych prosimy o 

dołączenie oświadczeń znajdujących się w załączniku nr 1. Zgłoszenia bez załączonych 

oświadczeń nie będą przyjmowane przez pracowników CKiBP.  

8. Uczestników oceni profesjonalne Jury. 

9. Komisarzem konkursu jest Wiktoria Szostakiewicz. 
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Załącznik nr 1 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU  

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk 

wizerunku mojego dziecka ____________________________________ utrwalonego podczas 

przebiegu VI Gminnego Konkursu Recytatorskiego “Boćki i Bocianki”, odbywającego się w dniu 

_________________, którego było uczestnikiem, na stronie i podstronach 

www.kultura.slupsk.pl w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu. 

Zostałam/em poinformowany, że wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo 

dostępu do treści danych mojego dziecka oraz ich poprawienia.  

 

______________        __________________________________   

(miejscowość, data)          (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)  

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

_____________________________ przez CKiBP w celach rekrutacji uczestników VI Gminnego 

Konkursu Recytatorskiego pt. „___________________________________________”, zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. a 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)".  

 

________________                                                                       _________________________  

(miejscowość, data)                                                                          (Podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 


