REGULAMIN
XXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
im. ks. Jerzego Popiełuszki
„ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ”
ORGANIZATOR:

Miejski Dom Kultury w Radomsku
przy wsparciu Miasta Radomsko
Starostwa Powiatowego w Radomsku
i Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

CELE KONKURSU:
•
•
•

integrowanie młodzieży wokół chrześcijańskich wartości,
rozpowszechnianie ideałów życia ks. Jerzego Popiełuszki, przybliżenie tematyki sakralnej i patriotycznej
w literaturze,
kształtowanie wrażliwości na piękno języka oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich.
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1. Konkurs jest imprezą otwartą dla wykonawców, którzy ukończyli 15 lat.
2. Repertuar obejmuje:

- kazania i wypowiedzi ks. Jerzego Popiełuszki oraz publikowane utwory inspirowane jego
życiem i działalnością,
- literaturę religijną i patriotyczną.

3. Konkurs przeprowadzony będzie w formie trzech turniejów:

a) turnieju recytatorskiego
▪ w repertuarze musi znaleźć się obowiązkowo utwór lub fragment utworu związany z życiem i
działalnością ks. J. Popiełuszki
▪ czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut
b) turnieju poezji śpiewanej
▪ repertuar obejmuje utwór śpiewany oraz utwór lub fragment utworu recytowany, związany z życiem
i działalnością ks. J. Popiełuszki
▪ do akompaniamentu może być wykorzystany jeden instrument lub mały zespół muzyczny (do trzech
osób), bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
▪ czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut,
c) turnieju "teatru jednego aktora"
▪ obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o materiał literacki mówiący o ideach, którym
poświęcił życie ksiądz J. Popiełuszko
▪ czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 30 minut.
4. Na konkurs szkoły mogą zgłosić:

▪ do 5 recytatorów w Turnieju Recytatorskim
▪ 2 recytatorów w Turnieju Poezji Śpiewanej
▪ 1 recytatora w Turnieju "Teatru Jednego Aktora"
▪
5. Konkurs odbędzie się 15.10.2022 roku o godz. 9.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury
w Radomsku.
6. Wykonawcy zgłaszają swój udział w konkursie przysyłając czytelnie i dokładnie wypełnioną kartę

zgłoszenia (stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu) w terminie do 7.10.2022 r. na adres:
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Miejski Dom Kultury (ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie)
lub drogą elektroniczną e-mail: konkursy@mdkradomsko.pl
7. Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Domu Kultury w Radomsku:

Dział Edukacji Artystycznej i Organizacji Imprez
tel. 44 683 52 55 lub 501 019 310
www.mdkradomsko.pl – zakładka: „konkursy”

KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
1. Uczestników konkursu oceniać będzie Jury powołane przez Organizatorów, wg następujących kryteriów:
▪ dobór repertuaru (uwzględniając wartości literackie tekstów oraz dostosowanie ich do wieku i
możliwości recytatora),
▪ interpretacja utworów,
▪ kultura słowa,
▪ ogólny wyraz artystyczny.
2. Laureaci konkursu otrzymają w poszczególnych kategoriach nagrody finansowe i rzeczowe:
Pula nagród w każdej kategorii nie przekroczy 1.000 zł, natomiast dla wyróżnionych uczestników zostaną
przyznane nagrody rzeczowe.
Jury może nie przyznać którejś z nagród, a w takim przypadku Jury może podjąć decyzję o przesunięciu
danej nagrody do innej kategorii.
Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Jury ze swojego składu wybierze osobę,
która będzie przewodniczyła obradom Jury. Obrady Jury są tajne.
UWAGI:
1. Organizator nie pokrywa kosztów podróży.
2. Wszystkie sprawy sporne lub nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku

(www.mdkradomsko.pl)
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IN F OR M AC J A O P R ZE TW A R ZA NI U D A NY CH O SO BO W Y CH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, zwane dalej RODO) informujemy, że:
▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

Administratorem danych osobowych uczestników XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. ks. Jerzego
Popiełuszki „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ” (zwanego dalej Konkursem) oraz w przypadku uczestników niepełnoletnich ich
rodziców/opiekunów prawnych jest Miejski Dom Kultury w Radomsku, z siedzibą 97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 5,
tel. 44 6832829, e-mail: administracja@mdkradomsko.pl
Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
pisemnie na adres siedziby administratora lub poprzez pocztę elektroniczną: iod@mdkradomsko.pl
W związku z organizacją oraz udokumentowaniem przebiegu Konkursu Administrator przetwarza następujące kategorie
danych osobowych: imię i nazwisko uczestnika Konkursu, imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika Konkursu (jeśli
uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia), wskazane przez uczestnika dane kontaktowe (adres zamieszkania/nr
telefonu/adres e-mail), szkoła do której uczęszcza uczestnik Konkursu (jeśli dotyczy), imię i nazwisko osoby
przygotowującej uczestnika (jeśli dotyczy).
Dane osobowe uczestników Konkursu oraz ich rodziców (w przypadku uczestników niepełnoletnich) przetwarzane są na
podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w celu zapewnienia
administratorowi możliwości organizacji i dokumentowania przebiegu Konkursu, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie na warunkach określonych w jego regulaminie
Ponadto w zakresie wyrażonej zgody administrator będzie mógł przetwarzać dane osobowe w postaci imienia i nazwiska
oraz wizerunku uczestnika, a także szkoły, do której uczęszcza (jeśli dotyczy), poprzez podawanie ich do publicznej
wiadomości w informacjach o Konkursie i jego uczestnikach, także w mediach tradycyjnych i za pośrednictwem Internetu,
tj. strony internetowej Organizatorów Konkursu (Miejskiego Domu Kultury w Radomsku przy wsparciu Miasta Radomsko
Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”), szkoły do której
uczęszcza uczestnik Konkursu oraz profilu Organizatorów Konkursu w mediach społecznościowych (Facebook), w celu
upowszechniania informacji na temat Konkursu oraz promowania ich uczestników. W zakresie, w jakim będzie to
wymagane przepisami prawa, dane osobowe mogą również być przetwarzane w celu właściwego rozliczenia Konkursu
(przetwarzanie jest wówczas niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego). Dane mogą być także przetwarzane w celu
realizacji uzasadnionego interesu, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z
organizowanym Konkursem.
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Odbiorcą danych osobowych będą: członkowie Jury, osoby obecne podczas uroczystości wręczenia nagród, a także osoby
przeglądające informacje nt. Konkursu, w tym listę nagrodzonych osób opublikowanych na stronach internetowych
Organizatorów Konkursu oraz szkół, do których uczęszczają uczestnicy Konkursu. Dane osobowe mogą być także
udostępnione podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także
podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych,
w szczególności w zakresie obsługi prawnej, obsługi IT, usług hostingowych. Administrator danych nie ma zamiaru
przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia i rozliczenia Konkursu, a także przez czas niezbędny dla celów
archiwalnych, natomiast w zakresie jakim jest to niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami związanymi z Konkursem – do czasu przedawnienia tych roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych na
podstawie udzielonej zgody – do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
Podanie danych osobowych na karcie zgłoszenia jest dobrowolne, ale niezbędne aby wziąć udział w Konkursie, co oznacza,
że niewypełnienie karty zgłoszenia uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo domagać się od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
otrzymania ich kopii. Może także żądać ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Jeżeli wystąpią okoliczności
wskazane w art. 17 RODO – może żądać usunięcia swoich danych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie
uzasadnionego interesu lub w przypadku wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; w takiej sytuacji dane
nie będą dalej przetwarzane, chyba, że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub wykaże, że jest to niezbędne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
Administrator nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie
profilowania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ”
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na XXVIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. ks. Jerzego Popiełuszki „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ”

Imię i nazwisko uczestnika
Dane kontaktowe (adres zamieszkania/nr telefonu/e-mail)
Szkoła, o której uczestnik uczęszcza (jeśli dotyczy)
Imię i nazwisko osoby przygotowującej (jeśli dotyczy)
Uwaga:

podanie imienia i nazwiska oraz wskazanych przez uczestnika danych kontaktowych jest niezbędne, aby wziąć udział
w Konkursie, podanie pozostałych danych jest dowolne
ZZG
GŁŁA
ASSZZA
AM
M SSW
WÓ
ÓJJ U
UD
DZZIIA
AŁŁ W
WK
KO
ON
NK
KU
UR
RSSIIE
E*:

❑ Turniej Recytatorski

❑ Turniej Poezji Śpiewanej

❑ Turniej „Teatr Jednego Aktora”
Tytuł utworu:..................................................................................................……………………………………………………………………….
Autor:..................................................................................................………………………………………………………………………………….
Muzyka:......................…....…………………………………………….. Rodzaj akompaniamentu:................................................…………

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
TAK*

NIE*

❑

❑

wyrażam zgodę na udział / udział mojego dziecka (w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia)
w XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im. ks. Jerzego Popiełuszki „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ” (zwanym dalej
Konkursem) na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, z którym zapoznałem/-am się i akceptuję jego treść

❑

❑

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Dom Kultury w Radomsku, Miasto Radomsko Starostwo Powiatowe w
Radomsku oraz Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” – organizatorów XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ” (zwanego Konkursem) moich danych osobowych /
danych osobowych mojego dziecka (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) w postaci imienia i nazwiska oraz szkoły, do
której uczęszcza (jeśli dotyczy), poprzez podawanie ich do publicznej wiadomości w informacjach o Konkursie oraz jego
uczestnikach, w materiałach informacyjnych i reklamowych, w mediach tradycyjnych, na stronach internetowych
Organizatorów Konkursu (http://www.mdkradomsko.pl, http://www.radomsko.pl, http://www.solidarnosc.lodz.pl) oraz
profilach Organizatorów Konkursu w mediach społecznościowych (Facebook), a także w prasie, radiu i telewizji, w celu
upowszechniania informacji na temat Konkursu oraz promowania jego uczestników

❑

❑

zezwalam na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów Konkursu mojego
wizerunku / wizerunku mojego dziecka (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) w materiałach fotograficznych
wykonanych podczas Konkursu i w trakcie wręczania nagród, w tym na rozpowszechnianie w materiałach informacyjnych
i reklamowych, na stronach internetowych Organizatorów Konkursu oraz profilach Organizatorów Konkursu w mediach
społecznościowych (Facebook), a także w prasie, radiu i telewizji, w celu upowszechniania informacji na temat Konkursu oraz
promowania jego uczestników

* postaw znak X we właściwej kratce

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu moich danych osobowych / danych osobowych mojego
dziecka (w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia), w tym o przysługujących mi prawach, m.in. o prawie do cofnięcia
udzielonej wyrażonych zgód w dowolnym momencie, w postaci zamieszczonej w treści regulaminu Konkursu informacji
o przetwarzaniu danych osobowych.
Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie, a podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą.

………………….……………………………………..
miejscowość, data

……………..………………………………………….……………………………………...
czytelny podpis uczestnika Konkursu lub jego opiekuna prawnego
(w przypadku uczestnika niepełnoletniego)
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