
MINI KONKURS PREZENTACJI WIERSZY

PRZEDSZKOLACZEK-
RECYTACZEK 2020

Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów” w Lublinie
ogłasza

XIV Konkurs Prezentacji Wierszy dla dzieci przedszkolnych,
w wieku 4 - 6 lat.

Celem konkursu jest zapoznanie najmłodszych wykonawców z abecadłem sztuki  żywego
słowa, rozbudzenie zainteresowań poezją oraz rozwój wyobraźni artystycznej.

REGULAMIN Konkursu

I. ADRESACI
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci przedszkolne w wieku 4 - 6 lat.

II. REPERTUAR
Repertuar uczestnika stanowi jeden krótki wiersz (do trzech zwrotek) o tematyce dowolnej, 
dostosowany do możliwości i wieku dziecka.

III. KRYTERIA OCENY
1. Jury ocenia uczestników w dwóch, odrębnych kategoriach wiekowych: dzieci 4-letnie; dzieci

5 i 6-letnie.
2. Jury ocenia dobór repertuaru pod względem możliwości wykonawczych dziecka oraz ogólny

wyraz artystyczny.
3. Organizatorzy wraz z jury dopuszczają możliwość użycia elementów kostiumu 

dostosowanego do tematyki wiersza, ale nie wpłynie to na ocenę prezentacji.

IV. KONKURS 
• Jest to konkurs jednostopniowy, hybrydowy, czyli częściowo przeprowadzony 

stacjonarnie, częściowo za pośrednictwem internetu, czyli dostarczonych nagrań, 
zakończony ogłoszeniem wyników oraz publikacją nagrań nagrodzonych recytatorów
na stronie internetowej DDK SM „Czechów”: www.ddksmczechow.pl 

• Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa, a laureaci pamiątkowe dyplomy 
oraz drobne nagrody rzeczowe.

• Karta zgłoszenia musi być podpisana i zeskanowana. Zgłoszenia bez podpisu nie będą 
przyjmowane. Zgłosić do konkursu można maksymalnie 5 dzieci z jednej placówki. Przy 
czym, organizatorzy dopuszczają możliwość zwiększenia tej liczby w razie niewielkiej, 
całkowitej liczby zgłoszeń.
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• Dostarczenie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,
zapoznaniem się z klauzulą informacyjną (poniżej) oraz wyrażeniem zgody 
na publikację zdjęć na stronie Organizatora.

V. TERMIN   
piątek, 20 listopada 2020r. - ostateczny termin nadsyłania nagrań 
poniedziałek, 23 listopada 2020r., godz. 9:00 - stacjonarna część konkursu

VI. MIEJSCE   
Sala widowiskowa 
DDK SM „Czechów” ul. Kiepury 5a, Lublin

VII. ZGŁOSZENIA
Przyjmowane będą drogą mailową na kartach zgłoszeniowych 
do piątku, 13 listopada 2020r.

Z jednej placówki należy zgłaszać do 7 dzieci (z obu kategorii wiekowych łącznie).

VIII. KONCERT LAUREATÓW
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom konkursów odbędzie się
w piątek, 27 listopada 2020 r., godz.10:00

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

Katarzyna Szczepaniak, tel. 81 741 99 11, kom. 667 807 809 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail:
jankie1@wp.pl
w temacie wiadomości: Przedszkolaczek-Recytaczek 2020

Prosimy o podanie adresów e-mail przedszkoli oraz tel. kontaktowych na karcie zgłoszenia.
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Klauzula  informacyjna  Dzielnicowego  Domu  Kultury  SM  „Czechów”  oraz  Stowarzyszenia
Wspierania Kultury Dzielnicy „Czechów” – „Rondo”
1. Dane osobowe uczestników przeglądu oraz ich opiekunów są wykorzystywane na podstawie 
przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016 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 („RODO”).
2. Następujące podmioty wspólnie są administratorami Pani/Pana danych osobowych lub danych 
osobowych Pani/Pana dziecka:
a) współadministrator 1: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów”, 20-816 Lublin, ul. Choiny 57 w tym
Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów” 20-838 Lublin, ul. Kiepury 5A,
b) współadministrator 2: Stowarzyszenie Wspierania Kultury Dzielnicy „Czechów” – „Rondo” 20-
838 Lublin, ul. Kiepury 5A.
3. W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy współadministratorami został 
uzgodniony zakres odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, 
w szczególności ustalono, że współadministrator 2 jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku 
informacyjnego, a współadministrator 1 jest odpowiedzialny jest odpowiedzialny za umożliwienie 
Pani/Panu skorzystania z przysługujących praw.
4. Ustalony został wspólny punkt kontaktowy: we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, 
pisemnie na adres siedziby współadministratora 1 – tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” 20-
816 Lublin, ul. Choiny 57 lub telefoniczne – nr telefonu 81 742 01 38.
5. Dane osobowe są zbierane na podstawie wyrażonej na karcie zgłoszenia zgody i przetwarzane
w celu przeprowadzenia Konkursu "Przedszkolaczek Recytaczek 2020" i wszystkich czynności z tym 
związanych, w tym wręczenia dyplomów i upominków.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, w tym także nie będą przekazywane 
poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. W przypadku naruszenia Regulaminu Konkursu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego 
przepisy prawa, dane osobowe mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości, 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
8. W dowolnej chwili mają Państwo prawo wglądu oraz do zmiany swoich danych osobowych. 
Ponadto przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych 
i usunięcia ich z naszej bazy. Przysługuje Państwu także prawo do żądania ograniczenia 
przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przeniesienia danych. W 
przypadku naruszenia jakichkolwiek zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych, mogą Państwo
ponadto wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia prezentacji formy.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym warunkującym udział w Konkursie. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w Konkursie 
"Przedszkolaczek Recytaczek 2020".
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