Mazowiecki Konkurs Recytatorski dla Młodzieży
I kategoria

I. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół średnich, którzy do dnia 12
listopada 2021 r. dostarczą zgłoszenie do udziały w konkursie wraz z
prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszeniową na adres Organizatora.
2. Karta zgłoszeniowa musi być opatrzona pieczęcią placówki kierującej
uczestnika na konkurs (szkoły średnie, domy kultury, biblioteki)
3. Konkurs będzie miał formę prezentacji jednego dowolnie wybranego
utworu Cypriana Norwida.
4. Czas prezentacji utworu nie może przekroczyć 8 minut
II. Kryteria Oceny
1. Dobór utworu
2. Znajomość tekstu
3. Kultura słowa
4. Interpretacja utworu
5. Ogólny wyraz artystyczny
III. Nagrody
1. Przewiduje się 3 nagrody – za zajecie I,II i III-ego miejsca
2. Jury może przyznać: wyróżnienia, równoległe miejsca lub nie
przyznać poszczególnego miejsca.
3. Laureaci otrzymają: statuetki pióra, dyplomy, nagrody upominki
4. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
5. Przewidziane są podziękowania w formie pisemnej dla opiekunów
merytorycznych laureatów.
6.Warunkiem odebrania przyznanej nagrody jest udział w Festiwalu
podczas ogłoszenia wyników.

kontakt:
Koordynator – Aneta Kowalczyk, tel: (25) 675-12-16, 512-100-354;
e-mail: konkursymigok@gmail.com

Informacje o ochronie danych osobowych
Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu 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 (zwane dalej RODO) jest Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w
Łochowie, ul.1 Maja 22, 07-130 Łochów.
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy skontaktować się poprzez adres
email: sekretariat.migok@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: tel. 512 100
354, pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, Dla osób których dane
osobowe będą przetwarzane, MiGOK opracował i udostępnił w wersji papierowej oraz na
swojej stronie internetowej Klauzulę informacyjną związaną z organizacją konkursu.
Na terenie obiektu funkcjonuje monitoring wizyjny służący do zapewnienia bezpieczeństwa
osób i mienia na
podstawie z art. 6 ust.1 lit. f RODO – jako niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych oraz na podstawie art. 22 2
Ustawy Kodeks Pracy (Dz. U z 2019 roku poz. 1040 ze zm.) w celu ochrony pracowników
oraz mienia MiGOK

