
 

 
1. ORGANIZATOR: 

-  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu  i Rekreacji w Korfantowie,  

-  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korfantowie 

 

 

2. PATRONAT: 

    - Burmistrz Korfantowa 

 

 

3. CELE  KONKURSU: 

- promowanie sztuki słowa w środowisku  szkolnym,                                                                    

- popularyzacja poezji i prozy o tematyce świątecznej, 

 - prezentowanie dorobku recytatorskiego uczestników 

 

 

4. MIEJSCE  i  TERMIN: 

   - Miejski Dom Kultury w Korfantowie, 

   - 08 grudnia 2021 r. 

   - rozpoczęcie o godz. 9.30 

 

 

5. WARUNKI  UCZESTNICTWA: 

- w konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych  

-  każdy uczestnik konkursu przygotowuje jeden utwór poetycki lub 

   fragment prozy związany z tematyką Świąt Bożego Narodzenia,  

-  konkurs odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, 

-  w konkursie weźmie udział ograniczona liczba osób, decyduje  

  data zgłoszenia 

-  zgłoszenia wraz ze zgodą należy przesłać na załączonej karcie konkursowej  

   do 06 grudnia br.   na adres:    

      

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 

Kościuszki 2a 

48-317 Korfantów 

adres e-mail: mgbpkorfantow@poczta.onet.pl 

                                         fax  77 4319096 

 
 

 

 

6. KATEGORIE: 

   - kat. I – uczniowie kl. I-II SP 

   - kat. II – uczniowie kl. III-IV SP 

   - kat. III – uczniowie kl. V-VI SP 

   - kat. IV – uczniowie kl. VII-VIII SP 

 

7. NAGRODY: 

- najlepsi recytatorzy otrzymają dyplomy i nagrody , 

- organizator przewiduje również wyróżnienia specjalne. 

  

 

8. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE: 

- recytatorów oceniać będzie powołane przez organizatora Jury, 

- dopuszcza się recytowanie z podkładem  muzycznym (organizator  

zapewnia magnetofon kasetowy lub odtwarzacz CD), 

- koszty organizacji konkursu ponosi  organizator, 

- organizator nie zwraca kosztów przejazdu uczestników, 

- organizator zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do niniejszego 

regulaminu . 

 

 

                     

               
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  REGULAMIN 
 

Zimowe Spotkania z Poezją 
„Boże Narodzenie  

w Poezji” 

         Korfantów 2021                                 
 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                 

        
 



                              Korfantów’ 2021 

 

KARTA    KONKURSOWA 
 

1. Imię i nazwisko recytatora, klasa………………….. 

 

…………………………………………………………. 

 

2. Nazwa  szkoły – adres…………………………. 

 

    ………………………………………………………….. 

 

    3. Repertuar  konkursowy (tytuł utworu, autor )……….. 

     

    ………………………………………………………….. 

 

4. Imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna…………... 

 

    …………………………………………………………. 

 

5. Dotychczasowe osiągnięcia recytatorskie…………… 

  

………………………………………………………….. 

 
podpis opiekuna:                                                 pieczątka szkoły: 

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

 

 

 

 

…………………………..dn……………………….2021 r. 
 

 

                               

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika konkursu 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

 

………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko uczestnika 

 

przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie w 

celu organizacji i przeprowadzenia konkursu recytatorskiego „ Zimowe Spotkania 

z Poezją”. Podanie danych jest dobrowolne. Podającym dane przysługuje prawo 

do wglądu i poprawiania swoich danych.  

Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 

Sportu i Rekreacji z siedzibą w Korfantowie, ul. Rynek 10. 

      Administrator danych zapewnia ochronę 

podanych w karcie zgłoszenia danych osobowych, które przetwarzane będą dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu przez administratora ,zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 

r.poz.922). 

 

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego 

dziecka w celach promujących wydarzenie. Zgodnie z Art. 81 ust. 1 Ustawy z 

dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2016 

poz. 666). 

 

 

 

 

 

                                                      ……………………………………… 

                                                                           data i podpis rodzica 

 


