Regulamin konkursu recytatorskiego dla szkół podstawowych klas I – III
pn. „Przedstawiam Wam mój ulubiony wiersz”
I. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Multimedialna „Czytnik”
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie
II. Cel
1. Upowszechnianie poezji dla dzieci
2. Rozwijanie umiejętności recytacji i inscenizacji poezji
3. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci
4. Wyzwalanie twórczej aktywności
5. Nauka wyrażania emocji poprzez recytację wierszy
6. Promocja biblioteki jako miejsca przyjaznego dzieciom
III. Warunki konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas I – III szkół podstawowych
2. Uczestnik konkursu powinien mieć przygotowany jeden wiersz
3. Oceny występu uczestnika konkursu dokona Komisja powołana przez Organizatora
4. Komisja oceniać będzie przede wszystkim interpretację wiersza
5. Każda ze szkół proszona jest o zgłoszenie 5 reprezentantów do dnia 10.05.2018
6. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w Konkursie prosimy o utworzenie
listy rezerwowej. 11 maja 2018 Organizator zadecyduje czy będzie możliwe zwiększenie
liczby uczestników Konkursu
7. Warunkiem zgłoszenia dziecka do konkursu jest dostarczenie przez szkołę poprawnie
wypełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego KARTY ZGŁOSZENIA
NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU RECYTATORSKIEGO
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I-III PN. „PRZEDSTAWIAM WAM
MÓJ ULUBIONY WIERSZ” ORGANIZOWANEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ
MULTIMEDIALNĄ „CZYTNIK” MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
LUBINIE, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
IV. Terminy:
1. Zgłoszenia przyjmowane są w Bibliotece Multimedialnej „Czytnik” MBP w Lubinie
przy ul. Norwida 10 do dnia 10.05.2018
2. Konkurs odbędzie się w dniu 17.05.2018 o godz. 10.30 w siedzibie Biblioteki
V. Nagrody
1. Dzieci biorące udział w Konkursie nagrodzone zostaną nagrodami książkowymi
ufundowanymi przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubinie.
2. W trakcie rozdania nagród wykonywana będzie dokumentacja fotograficzna z imprezy przez
organizatora Konkursu.

VI. Dodatkowe informacje udzielane są przez bibliotekarzy pracujących
w Bibliotece Multimedialnej „Czytnik”
Tel. – 76 746 83- 96/97
Regulamin wraz z załącznikiem nr 1 znajduje się na stronie internetowej Biblioteki: www.mbplubin.pl

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA
KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I-III
PN. „PRZEDSTAWIAM WAM MÓJ ULUBIONY WIERSZ”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ MULTIMEDIALNĄ „CZYTNIK” MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W LUBINIE

I. Wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie recytatorskim dla klas I – III szkół podstawowych pn. „Przedstawiam Wam mój ulubiony
wiersz” organizowanym przez Bibliotekę Multimedialną „Czytnik” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie:
...................................................................................................... ..........................
(imię i nazwisko)
......................................................................................................................... .......
(adres zamieszkania)
................................................................................................................................
(autor i tytuł wiersza)
................................................................................................................................
(dane teleadresowe szkoły)
................................................................................................................................
(dane rodzica/opiekuna prawnego, kontakt: telefon, e-mail, adres)
II.
Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
przez
organizatora
konkursu
danych
osobowych
podanych
w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia realizacji konkursu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.).
III. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska, danych szkoły dziecka w związku
z udziałem w konkursie recytatorskim dla szkół podstawowych klas I-III pn. „Przedstawiam Wam mój ulubiony wiersz” w materiałach
promocyjnych i informacyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu
(www.mbplubin.pl), profilu w portalu społecznościowym (Facebook) oraz ich rozpowszechnianie w innych formach.
IV. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubinie wizerunku dziecka utrwalonego podczas
konkursu recytatorskiego dla szkół podstawowych klas I-III pn. „Przedstawiam Wam mój ulubiony wiersz”, którego było uczestnikiem,
w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej
organizatora konkursu (www.mbplubin.pl), profilu w portalu społecznościowym (Facebook) oraz ich rozpowszechnianie w innych
formach.
V. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.
VI. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu recytatorskiego dla szkół podstawowych klas I-III pn. „Przedstawiam
Wam mój ulubiony wiersz”, zorganizowanym przez Bibliotekę Multimedialną „Czytnik” Miejskiej Biblioteki Publiczną w Lubinie
i akceptuję jego warunki.
VII. Brak zgody jak w pkt. I – IV jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie.
Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 6, 59-300 Lubin, NIP 692-000-10-82.
Posiadam prawo do wglądu w treść danych dziecka oraz możliwość ich poprawiania, a podanie danych osobowych jest dobrowolne.

.........................................................................
Czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego

.....................................
Miejscowość i data

