
Regulamin Przeglądu Recytatorskiego  

Mój przyjaciel … wiersz 

 

1. Cele przeglądu: 
 upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci, 
 rozbudzenie zainteresowań poezją, 
 przygotowanie do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym 

regionu. 
2. Organizacja przeglądu: 
 uczestników przeglądu zgłaszają biblioteki publiczne, szkoły 

podstawowe, przedszkola - można zgłosić maksymalnie po 3 osoby  
z każdej jednostki zgłaszającej, 

 wypełnione karty uczestnika (załącznik nr 1) należy dostarczyć 
osobiście, pocztą, e-mailem: migbplesko@wp.pl na adres 
Organizatora do 6 maja; 

 dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy i nagrody 
ufundowane przez PiMBP w Lesku. 

3. Dzieci biorący udział w konkursie muszą posiadać zgodę 
rodziców/opiekunów (załącznik nr 2) na udział. Brak zgody będzie 
równoznaczny z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podpisaną 
kartę ze zgodą rodziców/opiekunów należy przywieźć w dniu Przeglądu 
i przekazać Bibliotece.  

4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Bibliotece Publicznej  
w Lesku, tel. 13 469 62 71. Osoba odpowiedzialna – Jadwiga Sąsiadek. 

5. Zbiorki poezji można wypożyczać we wszystkich bibliotekach powiatu 
leskiego. 

 
 
 
 

 

12 Przegląd Recytatorski   

Mój przyjaciel .... 
wiersz 

 

Każdy z nas ma swój ulubiony wiersz,  
który przeczytał już ze 100 razy i od dawna  
zna na pamięć. 
I właśnie te wiersze, najpiękniejsze albo 
najweselsze, albo ... jeszcze inne,  
chcielibyśmy poznać. 

 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku  

serdecznie zaprasza  
dzieci kl. 0-III na  

Przegląd Recytatorski 
„Mój przyjaciel ... wiersz”. 

 

Przegląd odbędzie się  
w dniu 9 maja 2019 r. (czwartek), od godz. 10⁰⁰. 

Chętne dzieci należy zgłaszać do PiMBP w Lesku do 6 maja. 
Tematyka wierszy – dowolna. 

Uwaga! Wiersze z podręczników szkolnych nie biorą udziału 
w konkursie! 
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Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska 

Biblioteka Publiczna w Lesku. 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,  

e-mail: iod@biblioteka.lesko.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu, jego 

dokumentacji oraz ogłoszeniem wyników, na podstawie art. 6 ust. 1  

lit. a) i zgodnie z treścią „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” zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie 

danych”.  

4. Dane osobowe podawane są przez uczestników konkursu dobrowolnie, 

jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udziału w konkursie.  

5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym 

na podstawie przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie 

odrębnie wyrażonej zgody.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności 

wynikającej z wymienionych powyżej celów przetwarzania,  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 

odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.  

7. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.  

8. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących 

go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych.  
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Załącznik Nr 1 

KARTA UCZESTNIKA 

W PPZEGLĄDZIE RECYTATORSKIM 

„Mój przyjaciel … wiersz”  

LESKO 2019 

1. Imię i nazwisko uczestnika, szkoła, klasa 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………... 

2. Utwory przygotowane do prezentacji: 

a) autor, tytuł recytowanego utworu 

…………………………………………………………. 

b) autor, tytuł recytowanego utworu 

…………………………………………………………. 

3. Imię i nazwisko opiekuna: 

…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział  

W PPZEGLĄDZIE RECYTATORSKIM  

„Mój przyjaciel … wiersz”  

LESKO 2019 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika, szkoła, klasa 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………….................... 

Oświadczenie: 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych mojego 

dziecka  

……………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

w związku z jego uczestnictwem w Przeglądzie „Mój przyjaciel … wiersz”. 

 

Równocześnie  

☐ wyrażam zgodę     ☐ nie wyrażam zgody  

na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka zarejestrowanego podczas 

powyższej imprezy. 

 

Celem przetwarzania w/w danych osobowych przez Organizatorów jest 

zaspokajanie potrzeb kulturalnych, upowszechnianie wiedzy i kultury oraz 

promowanie działalności. 

 

 

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

(data i podpis rodzica lub opiekuna  

prawnego uczestnika konkursu) 

 

 


