
REGULAMIN    

KONKURS  RECYTATORSKI  

„Pięknie być człowiekiem” – eliminacje gminne 2019  

  

1. Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małe Wsi, zaprasza dzieci i młodzież ze szkół gminy 

Mała Wieś, do wzięcia udziału w gminnych eliminacjach konkursu recytatorskiego „Pięknie być 

człowiekiem”. Konkurs organizowany jest po raz 41 przez Książnicę Płocką. Do finału 

zakwalifikują się najlepsi recytatorzy wyłonieni w kolejnych etapach:  

I. eliminacje gminne - Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małe Wsi   27.03.2019 

II. eliminacje rejonowe -Młodzieżowy Dom Kultury  w Płocku do 11.05.2019 

III.  finał- Książnica Płocka- 26.05.2019 

Nikomu nie życzę źle. Nie umiem. Nie wiem, jak to się robi… słowa pochodzące z Pamiętnika Janusza 

Korczaka niech stanowią główne motto tegorocznego konkursu. Życzliwość, dobro, empatia 

to deficytowe „towary” współczesnych czasów, a  globalizacja życia społecznego, chaos w zakresie 

reguł prawnych i obyczajowych generują kryzys więzi społecznej. Obojętnie patrzymy na to, co 

dzieje się tuż obok nas: w autobusie, na ulicy, za ścianą. Wielu z nas spotyka się na co dzień 

z niechęcią lub wrogością. A mowa nienawiści, hejt stają się coraz bardziej powszechnym 

zjawiskiem.  Eksperci twierdzą, że to znak czasów. Choroba XXI wieku. 

Tegoroczny konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” poświęcony jest literaturze 

prezentującej piękno świata i dumę z bycia człowiekiem. Wybierzcie więc i przedstawcie 

najpiękniejsze teksty literackie, które będą receptą i lekiem na chorobę naszych czasów.  

 

Każda ze Szkół ma możliwość zgłoszenia  swoich kandydatów w grupach wiekowych:  

➢ klasy I-III,  

➢ klasy IV-VI (szkoła podstawowa)  

➢ klasy VII,VIII (szkoła podstawowa), III (gimnazjum).  

 

 

Recytatorzy ze starszych grup wiekowych prezentują dwa utwory: wiersz i fragment prozy. Dzieci 

z klas I-III ze szkół podstawowych prezentują dwa wiersze.  

 

Nieprzekraczalny  czas  trwania  prezentacji  utworów: 

➢ szkoła podstawowa kl. I-III  3 - 5 min 

➢ szkoła podstawowa kl. IV-VI- 6 - 8 min  

➢ szkoła podstawowa kl. VII-VIII,  gimnazja kl. III  - 6 - 10 min 

 

2. Eliminacje gminne odbędą się w dniu 27.03.2019 r. w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w 

Małe Wsi. Uczestników będzie oceniać Komisja powołana przez Organizatora.  

Wyłonieni laureaci wezmą udział w eliminacjach rejonowych.  

3. Za zajęcia 1,2,3 miejsca przewidziane są nagrody oraz dyplomy. Informacje dotyczące konkursu 

umieszczone zostaną na stronie internetowej  GCk MultiOsada i Gminy Mała Wieś oraz naszym 



Facebooku. Zgłoszenia do wzięcia udziału w konkursie przyjmujemy do 20.03.2019 r. osobiście 

w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.  

4. Należy przygotować: dane uczestnika, repertuar, nazwisko autora i tytuł wybranego utworu lub 

fragmentu. Uczestników i osoby przygotowujące dzieci prosimy o wypełnienie  zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oraz ich wizerunku do celów związanych z konkursem.  

5. Przetwarzanie danych osobowych  

a. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.   

b. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności Organizatora. 

c. Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie, w szczególności wizerunek zwycięscy 

utrwalony podczas wręczania nagrody, mogą być udostępniane lokalnej prasie.  

d. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył dane w celu prawidłowego 

wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności. 

e. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Konkursu a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub 

opiekuna prawnego.  

f. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to 

konieczne w związku z prezentowaniem prac Konkursowych oraz promocją Organizatora na 

jego stronie internetowej www.multiosada.pl,  na Facebooku pod adresem:  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008736855122,  

https://www.facebook.com/Gminne-Centrum-Kultury-MultiOsada-767495836666656/  

g. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich usuwania, przenoszenia 

oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat. W celu skorzystania ze swoich praw 

Uczestnik Konkursu powinien wysłać wiadomość na adres e-mail: iodo@multiosada.pl    

h. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorującego (GIODO).  

 

 

 

Życzymy powodzenia 

Ewa Grzelak 

Dyrektor GCK MultiOsada w Małe Wsi   
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