
 REGULAMIN XXXII KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
 IM. MARII Z FREDRÓW SZEMBEKOWEJ 

     
                                                   

          TERMIN:   14 grudnia 2022 r.     godz.  10:00   szkoły podstawowe klasa IV-VI 
                         15 grudnia  2022 r.    godz.  10:00   szkoły podstawowe klasa VII-VIII 
  16 grudnia 2022 r.     godz.  10:00   szkoły ponadpodstawowe 
                               
 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy Łęka Opatowska z siedzibą 
 ul. Akacjowa 4,  63-645 Łęka Opatowska  
 

2. Celem konkursu jest: 
➢ doskonalenie sztuki recytatorskiej 
➢ popularyzacja kultury żywego słowa 
➢ ukazanie piękna języka polskiego 

 
3. Warunki uczestnictwa: 

W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych oraz szkół 
ponadpodstawowych. 
Uczestnicy konkursu występują w następujących kategoriach wiekowych: 
➢ szkoła podstawowa -  klasy IV-VI  
➢ szkoła podstawowa klasy VII-VIII  
➢ szkoły ponadpodstawowe 

 
4. Liczba uczestników: 

➢ szkoły podstawowe: jeden uczeń klasa IV-VI; jeden uczeń klasa VII-VIII  
➢ szkoły  ponadpodstawowe : trzech uczniów 

 
5. Konkurs odbędzie się w sali widowiskowej w Urzędzie Gminy Łęka 

Opatowska   
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska 

 
6. W tym roku obowiązuje: 

➢ jeden utwór z twórczości Marii z Fredrów Szembekowej, 
➢ jeden wiersz o dowolnej tematyce  

 
7. Wykonanie utworów będzie oceniało jury powołane przez Organizatora, 

które dokona   oceny według następujących kryteriów: 
➢ dobór repertuaru i dostosowanie do wieku uczestnika, 
➢ interpretacja utworów, 
➢ kultura słowa, 
➢ ogólny wyraz artystyczny, 

 
8. Laureaci konkursu otrzymają  nagrody ufundowane przez Organizatora. 

 



9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji danych o uczestnikach, 
opiekunach i członkach jury konkursu. 
 

10. Zgłoszenia na  wypełnionej Karcie Zgłoszeniowej proszę kierować na 
adres: 
➢ Urząd Gminy Łęka Opatowska ul. Akacjowa 4, 63 – 645 Łęka Opatowska  

z dopiskiem „Konkurs recytatorski”, 
➢ mailowo: promocja@leka-opatowska.pl wpisując w temacie 

wiadomości „Konkurs recytatorski”. 
 

11.   Ochrona danych osobowych 
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przetwarzanie danych, obejmuje 
również publikację:  imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte 
są     w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu. 
 

12. Postanowienia końcowe  
 

1) Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których 
zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed 
rozpoczęciem imprezy. 

2) Zapisując się do udziału w konkursie uczestnik akceptuje niniejszy 
regulamin  i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku 
utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela 
Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie  go na wszystkich 
polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania  w dowolnej 
formie oraz wprowadzanie   do pamięci komputera, wykorzystania                         
do promocji Gminy Łęka Opatowska, na promocyjnych materiałach 
drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz                
w przekazach telewizyjnych  i radiowych. 

3) Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie 
internetowej organizatora. Udział w imprezie jest jednoznaczny                                          
z zezwoleniem na ich publikację. Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie 
usunięte. 

4) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu  lub jego 
przerwania bez podania powodów. 

 
 

13. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 30 listopada 2022 r.  
 
 



 
Załącznik nr 1 do  Regulaminu  

KONKURS RECYTATORSKI 
IM. MARII Z FREDRÓW SZEMBEKOWEJ 

 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESNIKÓW 
KONKURSU. 
  
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łęka Opatowska reprezentowana 
przez Wójta Gminy Łęka Opatowska. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący 
sposób: 
• listownie na adres:  ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska 
• poprzez e-mail:       sekretariat@leka-opatowska.pl  
• telefonicznie:           627814520 

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych 
mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: inspektor@myiod.pl lub w sekretariacie 
Urzędu Gminy. 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Państwa dane osobowe? 
1. wykonania umowy – czyli Państwa udziału w konkursie: 

o Państwa uczestnictwa w konkursie  na które zgłaszasz się przez formularz 
(przygotowanie listy uczestników, wyłonienie laureatów konkursu, wydanie nagród itp.) 

o obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas Państwo kierujecie 
o kontaktu z Państwem 

2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Gminy 
o prowadzenia marketingu bezpośredniego promocji Gminy 

Czy muszą Państwo podawać dane osobowe? 
Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Państwa udziału w konkursie. 

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w rajdzie. 
Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe? 

Państwa dane będą przetwarzane do momentu udziału w konkursie na który Państwo                                       
się zapisali. Po zakończeniu tego okresu, Państwa dane będą nadal przechowywane w celach 
wynikających z przepisów prawa, a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz 
dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.  
Kto będzie odbiorcą danych osobowych? 

Państwa dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom                                         
oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej 
wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.  
Jakie prawa przysługują Państwu z tytułu przetwarzania Państwa danych osobowych? 

Mają Państwo prawo do wniesienia żądania: dostępu do Państwa danych osobowych,                             
ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mają Państwo prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania .Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, 
które odbywa się na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym 
momencie. 
Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych? 

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

mailto:sekretariat@leka-opatowska.pl

