REGULAMIN
KONKURS RECYTATORSKI online
CZARODZIEJ SŁOWA - V EDYCJA
„Kontemplując piękno krajobrazu”
dofinansowano ze środków Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020
Organizator:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie - Filia nr 4.
Cele konkursu:

•
•
•
•
•

udział w obchodach Roku Świętego Jana Pawła II,
popularyzowanie poezji w myśl słów Jana Pawła II „Człowiekowi potrzebne jest piękno
krajobrazu…”,
rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji,
uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,
przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

.
Przebieg konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do dzieci w wieku 7-15 lat.

Zasady i warunki uczestnictwa:
•
•
•
•

•

•

•

Uczestnictwo w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.
Konkurs przebiega w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria wiekowa: 7-10 lat
II kategoria wiekowa: 11-15 lat
Uczestnicy przystępują do Konkursu za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
Zadaniem uczestnika jest przygotowanie dowolnie wybranego wiersza polskiego poety
o tematyce otaczającej nas przyrody i nagranie prezentacji recytacji w/w wiersza w języku
polskim w formie krótkiego nagrania audio-wideo w formacie MP4 (np.: smartfonem lub
kamerą). Czas recytacji nie może przekraczać 5 minut. Recytacja wiersza może być
wzbogacona o dodatkowe środki teatralne, dozwolone jest łączenie słowa mówionego
z ruchem, gestem i rekwizytami.
Liczba uczestników konkursu jest ograniczona do 50 osób. O zakwalifikowaniu
się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń, osoby zgłaszające się do konkursu zostaną
o tym poinformowane na podany w Karcie Zgłoszenia adres poczty elektronicznej lub
telefonicznie. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden utwór.
Nagranie audio-wideo zgłaszane do udziału w Konkursie powinno zawierać (w nazwie pliku
lub w samym nagraniu) godło uczestnika (słowo lub wyrażenie, nie dopuszcza się godła
w formie graficznej).
Plik zawierający nagranie audio-wideo należy przesłać Organizatorowi drogą elektroniczną
przez stronę https://nc.wimbp.rzeszow.pl/s/5pF4LC4XGDrJrCR bez konieczności
logowania w terminie do dnia 16.10. 2020 r. Prace przesłane po w/w terminie nie będą
brały udziału w konkursie.

•

•
•

•
•
•
•

Wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia zawierającą dane osobowe uczestnika oraz
wymagane oświadczenia jego opiekuna prawnego/rodzica (Załącznik nr 1 do Regulaminu)
należy przesłać pocztą elektroniczną (e-mail: filia-4@wimbp.rzeszow.pl) do dnia 16.10.2020
r. w formie skanu lub zdjęcia.
Brak terminowo przesłanej Karty Zgłoszenia będzie równoznaczny z brakiem możliwości
udziału w Konkursie.
Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora
danych osobowych małoletniego uczestnika Konkursu, zgody na rozpowszechnianie jego
wizerunku oraz zgody na przeniesienie na Organizatora majątkowych prac autorskich do
przesłanego nagrania. Oświadczenia w powyższych sprawach
składają rodzice lub
opiekunowie prawni małoletnich uczestników.
Prace nadesłane na Konkurs stają się własnością Organizatora Konkursu i mogą być
wykorzystane do upowszechniania zgodnie z celami statutowymi Organizatora.
Nagrodzone prace konkursowe w formie nagrań audio-wideo (filmów) będą publikowane na
stronie internetowej Organizatora lub/i profilu Facebook lub/i na koncie YouTube,
prowadzonych przez Organizatora - do 31.12.2020 r.
Konkurs potrwa od 01.09.2020 r. do 16.10.2020 r. (filmy wysłane po terminie nie wezmą
udziału w Konkursie).
Nagranie audio-wideo niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa
w Regulaminie Konkursu, w tym przesłane po terminie, zostanie wykluczone z udziału
w konkursie.

Założenia organizacyjne:
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powołuje
komisję konkursową.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji postanowień Regulaminu
rozstrzyga Organizator.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 23.10.2020 r.
Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Wojewódzkiej i
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie: www.wimbp.rzeszow.pl do dnia 27.10.2020 r.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach postępowania konkursowego za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Nagrody dla laureatów zostaną przesłane kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia 30.11.2020
r, na wskazany przez laureata konkursu adres do korespondencji przesłany Organizatorowi.
Brak podania adresu do korespondencji przez laureata konkursu w terminie do dnia
13.11.2020 r. skutkuje przepadkiem nagrody na rzecz Organizatora
Przesyłki z nagrodami, przed wysłaniem do laureatów Konkursu, poddane zostaną przez
Organizatora 3-dniowej kwarantannie.
Nagroda wysłana za pośrednictwem firmy pocztowej lub kurierskiej, która nie zostanie
odebrana ani podjęta w terminie wskazanym na druku awizo pozostawionym przez
doręczyciela lub która zostanie zwrócona do nadawcy (Organizatora) przepada na rzecz
Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub
niedoręczeniem nagrody, spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub
innych danych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe podanie adresu do
korespondencji przez laureata konkursu lub zmianę innych jego danych, uniemożliwiających
powiadomienie go o przyznaniu nagrody i dostarczenie nagrody oraz za podanie przez
Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych. W takim przypadku Uczestnik
(laureat konkursu) traci prawo do nagrody.

•

Kontakt w sprawie konkursu – e-mail: filia-4@wimbp.rzeszow.pl, tel. (17) 866 94 65.

Kryteria oceny prac:
•
•
•
•
•
•

płynność i bezbłędność recytacji,
wyrazistość i dykcja,
interpretacja recytowanego tekstu,
kultura i piękno recytacji,
zachowanie limitu czasu,
ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody:
•
•

Spośród nadesłanych prac konkursowych (nagranych filmów), jury przyzna nagrody
i wyróżnienia.
Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymają atrakcyjne nagrody w postaci bonów
upominkowych i pamiątkowe dyplomy.

Postanowienia końcowe:
•
•
•

Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem Konkursu rozstrzygają Organizatorzy.
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych.
W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy Konkursu.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
•

•
•

•
•

•

Administratorem danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów. Niezależnie od powyższego dane laureatów
Konkursu będą również przetwarzane i administrowane przez Facebook Inc. z siedzibą w
Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, tj. podmiot zarządzający portalem Facebook.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:iod@wimbp.rzeszow.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, jego dokumentacji oraz w
związku z wydaniem nagrody, 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”.
Dane osobowe podawane są przez uczestników Konkursu dobrowolnie, jednakże odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
Ponadto, dostęp do danych mogą mieć firmy świadczące Administratorowi usługi związane
ze wsparciem programistycznym i informatycznym, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym
do świadczenia tych usług.
Z uwagi na fakt, że prace konkursowe laureatów będą publikowane na portalu Facebook,
dostęp do ich danych osobowych będzie miał Administrator tego portalu, tym samym, dane
mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

•
•

•

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.
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.
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.

* Załącznik nr 1 – Karta Zgłoszenia

