
Załącznik nr 1

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
 POEZJI EDWARDA STACHURY

Sulęciński Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna ogłasza Konkurs Recytatorski dla młodzieży 
i dorosłych.

CELE KONKURSU

1. Upowszechnianie literatury polskiej oraz rozwijanie i pogłębianie zainteresowań polską 
poezją – w szczególności poezją Edwarda Stachury.

2. Popularyzacja i doskonalenie sztuki recytatorskiej. 
3. Odkrywanie różnorodności interpretacyjnej poezji. 
4. Stworzenie możliwości zaprezentowania swoich propozycji recytatorskich i skonfrontowanie 

ich z publicznością. 

TERMIN I MIEJSCE 

23 października 2020 r., Sulęciński Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna, ul. Moniuszki 1, 

69-200 Sulęcin.

a. godz. 17.00 – Konkurs Recytatorski – Sulęciński Ośrodek Kultury -  Klub „U Bulka”,

       b. ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 

      
REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą dla osób powyżej 16 roku życia. Warunkiem 
udziału jest przygotowanie wierszy Edwarda Stachury. 

2. Każdy uczestnik może przygotować maksymalnie dwa wiersze. Łączny czas trwania 
prezentacji wynosi maksymalnie 10 minut. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ze względu bezpieczeństwa 

lub niskiej frekwencji.

WARUNKI UCZESTNICTWA 

ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenie odbywa się poprzez dostarczenie do organizatora uzupełnionej KARTY 
UCZESTNIKA oraz zgody na przetwarzanie wizerunku do 19 października 2019 r.

2.    Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres siedziby organizatora, 
tj. Sulęciński Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna, ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin lub 
przesłać na adres mailowy: bibliotekasoksulecin@gmail.com. W przypadku wysyłki pocztą 
decyduje data wpływu. 

JURY



1. Jury konkursowe powołuje Organizator Konkursu. 

2. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Jury. W przypadku równego 
podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego. 

3. Jurorzy zwrócą szczególną uwagę na: 

a. Dobór repertuaru. 
b. Opanowanie tekstu. 
c. Zrozumienie treści i interpretację utworu. 
d. Kulturę słowa.
e. Ogólny wyraz artystyczny.

NAGRODY

Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody i dyplomy.

1. I miejsce – karta prezentowa do zrealizowania w sklepie empik – 500 zł
2. II miejsce – karta prezentowa do zrealizowania w sklepie empik – 300 zł
3. III miejsce – karta prezentowa do zrealizowania w sklepie empik – 200 zł

WYMAGANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE W ODNIESIENIU 

DO PANDEMII COVID-19

1. Przed wejściem do budynku Sulęcińskiego Ośrodka Kultury uczestnik wydarzenia 
zobowiązany jest:

1) do zachowania bezpiecznej odległości w kolejce do wejścia do budynku min. 2 m;

2) do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym;

3) do zasłonięcia nosa i ust przed wejściem do budynku;

4) stosowanie masek ochronnych, przyłbic, chust i itp. zapewnionych we własnym zakresie.

2. Goście przebywający na terenie SOK mają obowiązek stosowania się do komunikatów 
rozmieszczonych w przestrzeniach SOK oraz stosować się do zaleceń

pracowników.

3. Każdy uczestnik wydarzenia realizowanego w SOK jest zobowiązany do złożenia

oświadczenia o stanie zdrowia potwierdzającego iż:

1) według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARSCOV-2;

2) nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;

3) jeżeli wystąpią u niego objawy choroby COVID-19 nie weźmie udziału w wydarzeniu i 
poinformuje o tym SOK.

4. Oświadczenie o którym mowa w ust. 3 wyżej, składa się najpóźniej w wersji pisemnej przed 
wejściem do budynku SOK. Brak złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia 
uniemożliwia udział w wydarzeniu. W takim przypadku uczestnikowi wydarzenia nie przysługują 
w stosunku do SOK żadne roszczenia

INFORMACJE DODATKOWE



Biblioteka Publiczna: bibliotekasoksulecin@gmail.com, tel. 957553172.

Klauzula informacyjna
Zgodnie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest – Sulęciński Ośrodek Kultury ul. Moniuszki 1, 69-200 
Sulęcin.

1. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sposób – iod@soksulecin.pl 
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji „KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

POEZJI EDWARDA STACHURY”
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  

w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa.

4. Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych  oraz ich sprostowania, 
żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych , w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących dziecka narusza RODO

5. Podanie (przez Pana/Panią) danych osobowych jest dobrowolne.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


