
REGULAMIN 
XXI  edycji Konkursu Recytatorskiego w Gwarze Śląskiej 

„Śląska Ojczyzna Polszczyzna” 

 
 

1. Organizator 
Organizatorem Konkursu Recytatorskiego w Gwarze Śląskiej „Śląska Ojczyzna Polszczyzna” 
jest Dział Instrukcyjno – Metodyczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach 
(kontakt telefoniczny - 32 316 09 81 w. 23; fax 32 222 62 66, email: metodyka@mbpmyslowice.pl). 

 
2. Cel konkursu 

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań gwarą śląską 
i ukazanie jej piękna, kształtowanie poczucia własnej tożsamości oraz doskonalenie umiejętności 
recytatorskich. 
 

3. Czas trwania  
Konkurs trwa od 25 lutego do 8 maja 2019 roku i realizowany jest w kolejnych etapach: 

a) etap I – eliminacje miejskie - 9 kwietnia o godz. 9.00 w Czytelni Głównej przy 
ul. Strumieńskiego 4, 

b) etap II – finał konkursu - 25 kwietnia o godzinie 10.00 w Czytelni Głównej przy 
ul. Strumieńskiego 4, 

c) podsumowanie konkursu i wręczenie nagród – 8 maja o godzinie 10.00 
w Mysłowickim Ośrodku Kultury, ul. Grunwaldzka 7. 
 

4. Uczestnicy 
W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym, młodzież szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. 

 
5. Warunki uczestnictwa 

a) Uczestnik zgłasza swój udział w konkursie poprzez wypełnienie karty uczestnika, którą 
dostarcza osobiście lub przysyła (pocztą tradycyjną, e-mail: metodyka@mbpmyslowice.pl  
lub fax 32 222 62 66) do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Strumieńskiego 4 w okresie 
od 25 lutego do 5 kwietnia.  

b) Każdy uczestnik zobowiązany jest przygotować dwa teksty napisane w gwarze śląskiej. 
Czas trwania recytacji nie może przekroczyć 5 minut. W czasie eliminacji miejskich 
uczestnik prezentuje jeden utwór, a drugi utwór wygłasza w finale. 

c) Prezentacja utworów przebiegać będzie w następujących grupach wiekowych: 

 I grupa – przedszkolaki, 

 II grupa - uczniowie szkół podstawowych od klasy I do klasy III, 

 III grupa - uczniowie szkół podstawowych od klasy IV do klasy VI, 

 IV grupa - uczniowie klasy VII-VIII oraz gimnazjaliści. 
6. Kryteria oceny 

a) Dobór tekstu. 
b) Zachowanie cech wymowy gwarowej, np. intonacja, ściśnienie samogłosek. 
c) Sposób wygłaszania, modulacja głosu, dykcja, ekspresja. 
d) Kontakt ze słuchaczami. 
 

7. Nagrody 
Organizator przewiduje nagrody dla laureatów i upominki dla pozostałych recytatorów. 
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8. Ochrona danych osobowych 
a) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna 

w Mysłowicach z siedzibą w Mysłowicach 41-400, ul. Strumieńskiego 4, działająca na 
podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej. 

b) Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji 
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodmbpmyslowice@op.pl 

c) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 
ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a podstawą 
do ich przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona zgoda na ich przetwarzanie, czyli 
przesłanka z art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

d) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 
konkursu oraz w celach archiwalnych (kroniki). 

e) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 
konkursie. 

f) Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - przysługuje prawo do: 

 sprostowania danych, 

 usunięcia danych, 

 ograniczenia przetwarzania danych, 

 przenoszenia danych, 

 wniesienia sprzeciwu, 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej 
obowiązującej zgody. 

g) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych. 

h) Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska oraz nazwy 
szkoły/przedszkola w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu. 

i) Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

j) Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie 
przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w ramach 
prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności. 

k) Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów. 

l) Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie 
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych 
osobowych.  
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KARTA UCZESTNIKA 

 

 

Imię i nazwisko ...............................................................................................................................  (czytelnie) 

 

Adres, numer Szkoły / Przedszkola.................................................................................................................. 

 

Wiek/klasa....... .................................................................................................................................................. 

 

Tytuły wybranych utworów 

 

1. autor – tytuł ................................................................................................................................................... 

 

2. autor – tytuł ................................................................................................................................................... 

 

 

Opiekun - nauczyciel – imię i nazwisko ..........................................................................................................  

 

Uwaga:  Każdy do karty uczestnictwa dołącza kserokopie fragmentów do recytacji. 

 

Jako rodzic/opiekun prawny* w/w niepełnoletniego dziecka oświadczam, że: 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego niepełnoletniego dziecka* danych osobowych, 
które będą wykorzystane do celów związanych z realizacją konkursu „Śląska Ojczyzna Polszczyzna” 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mysłowicach. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem 
danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach z siedzibą w Mysłowicach 41-
400, ul. Strumieńskiego 4, 

 posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w 
jakim zostały zebrane oraz oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki 
przewidziane w Regulaminie konkursu, 

 wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających 
wizerunek mój/mojego niepełnoletniego dziecka*, zarejestrowanych podczas konkursu w mediach: 
Internecie na stronie Biblioteki, profilach internetowych zarządzanych przez Bibliotekę, jak 
Facebook, YouTube, w prasie, telewizji oraz w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, 
foldery, broszury, wystawy pokonkursowe, wydawnictwa własne), a także w kronikach, 

 wyrażam zgodę na publikację jego imienia, nazwiska oraz szkoły/przedszkola w w/w mediach w celu 
informacji oraz zapewnienia przejrzystości  konkursu, 

 w związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacacji, tzn. 
Facebook, Google, zostałam/em poinformowana/y, że spółki przystąpiły do programu Tarcza 
Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat w zakresie ochrony danych osobowych, 

 zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo 
ani terytorialnie, 

 wizerunek mój/mojego dziecka* nie może być użyty w formie lub publikacji dla niego obraźliwej lub 
naruszać w inny sposób jego dóbr osobistych. 

 
 
 
 
        …………… ….………………………………………………………………………… 
Mysłowice, dnia…………………………..    Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* (czytelnie) 
 
Podstawa prawna: 
1. Rozporządzenie 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. 
2. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 
3. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z  2017  poz. 880). 

*niepotrzebne skreślić 


