
       
 

 

 

REGULAMIN 

KONKURSU RECYTATORSKIEGO Z CYKLU MÓJ ŚWIAT 

GIMNASTYKA DLA JĘZYKA 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Klub Aneks Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta.  

2. Celem konkursu jest:  

 stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich 

 prezentacja twórczości poetyckiej Małgorzaty Strzałkowskiej – autorki tekstów dla dzieci  

 dbanie o poprawność języka polskiego wśród dzieci 

 kształtowanie wyobraźni i wrażliwości dzieci. 

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA  

Adresatami Konkursu są dzieci klas I-III z nowohuckich szkół podstawowych.  
1. Każdy uczestnik może zaprezentować tylko jeden wiersz autorstwa Małgorzaty Strzałkowskiej.  

2. Karty zgłoszenia przyjmowane są do 22 kwietnia 2014 r. w godz. od 15.30-20.30, tel. 12 685 00 34 

lub 698 946 937. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzech uczestników.  

3. Jury konkursu przy ocenie występów, będzie brać pod uwagę: 

 oryginalność interpretacji tekstu 

 poprawność fonetyczna deklamacji  

 kulturę słowa - ogólny wyraz artystyczny. 

4. Konkurs odbędzie się 24 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w Klubie Aneks Ośrodka Kultury Kraków 

– Nowa Huta (ul. A. Mycielskiego 11, Kraków).  

5. Dla laureatów Konkursu przewidziano nagrody książkowe.  

 

§ 3 

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu. 

Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich 

nie podanie lub odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia uczestniczenie w Konkursie. 

Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Materiały reklamowo - promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników Konkursu oraz 

osób trzecich. 

3. Informacji dodatkowych o Konkursie udzielają pracownicy Klubu Aneks Ośrodka Kultury Kraków-

Nowa Huta (ul. A. Mycielskiego 11, 12 685 00 34, aneks@krakownh.pl).  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu. 


