
Regulamin Konkursu Recytacji  

Utworu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych z terenu powiatu legionowskiego Baczyński – żołnierz, poeta, 

czasu kurz zwanego dalej Konkursem jest Liceum Ogólnokształcące im. Marii 

Konopnickiej w Legionowie zwane dalej Organizatorem. 

2. Cele konkursu: 

- zainteresowanie uczniów twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego; 

- kształcenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej;  

- uaktywnienie twórczych postaw uczniów; 

- stwarzanie uczniom możliwości samorealizacji; 

- integracja społeczności lokalnej. 

3. Przedmiotem Konkursu są nagrania recytacji w wykonaniu uczniów szkół 

ponadpodstawowych z terenu powiatu legionowskiego. 

4. Temat konkursu: Recytacja dowolnego utworu/utworów Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego. 

5. Każdy uczestnik: 

- przygotowuje dowolnie wybrany utwór/utwory/fragmenty tekstów Baczyńskiego. 

Czas występu: 3 do 5 minut. 

 

PRZYJMOWANIE PRAC 

 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie szkół ponadpodstawowych  

z terenu powiatu legionowskiego. 

3. Terminarz: 

4.  - przyjmowanie nagrań do konkursu do 12.12.2021 r. 

 - powołanie Jury i ocena zgłoszonych wykonań: 13.12-17.12.2021 r. 

 - lista laureatów zostanie ogłoszona do 23 grudnia 2021 r. 

Recytację należy nagrać (film) w formacie umożliwiającym odtworzenie  

na komputerze. Tak przygotowane wykonanie recytacji uczestnik konkursu umieszcza  

w wybranej przez siebie chmurze (np. na dysku internetowym OneDrive, Dropbox, 

Dysku Google itp.) i wysyła link dostępu wraz ze zgłoszeniem uczestnika do konkursu 

o którym mowa w pkt. 5 na adres: konopnicka.konkurs@gmail.com. 

Link musi być aktywny do 31.XII.2021 r. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania nagrań niespełniających 

wymienionych wyżej wymogów. 

6. Zgłoszenie uczestnika następuje  poprzez wypełnienie i podpisanie formularza 

zgłoszenia oraz załącznika i przesłanie ich pocztą tradycyjną na adres 

Organizatora lub w formie elektronicznej na adres 

konopnicka.konkurs@gmail.com (skany lub wyraźne zdjęcia dokumentów). 

7. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając wykonanie recytacji, udziela niewyłącznej, 

nieodpłatnej licencji do korzystania z niej na polach eksploatacji wymienionych \w 

art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla 

celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym 

z treści niniejszego Regulaminu. 
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8. Organizator ma prawo w szczególności do: 

- prezentacji nagrań na wydarzeniach pokonkursowych; 

- publikacji na stronie internetowej Organizatora (szkoły i biblioteki szkolnej)  

oraz w mediach społecznościowych związanych z konkursem, bądź też z działalnością 

Organizatora,   

9. Celem tych działań jest promocja prac uczniów, edukacja uczestników oraz 

upowszechnianie twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 

 

 

JURY 

 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej Jury. 

2. Wszystkie wykonania nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.  

3. Jury oceniać będzie przede wszystkim sztukę słowa – opanowanie, rozumienie 

i interpretację, a także dobór utworu, czystość wymowy. Prosimy o przygotowanie 

recytacji, a nie inscenizacji. 

4. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich 

uczestników Konkursu. 

 

 

NAGRODY 

 

1. Organizator przewiduje nagrody książkowe i bony upominkowe oraz gadżety 

promocyjne. 

2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę. 

3. Jury przyzna nagrody za 1,2,3 miejsce oraz wyróżnienia, jury zastrzega sobie 

prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody dla danego 

miejsca, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu. 

4. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk  

laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach 

reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie. 

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody za 

pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 23 grudnia 2021 r.  

7.  

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana*/ dziecka* przetwarzanych w LO im. 

Marii Konopnickiej w Legionowie jest: LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie 

reprezentowana przez Dyrektora. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie 

możliwy poprzez kontakt elektroniczny pod adresem jczauderna@volvox.pl  

lub listownie na adres Administratora. 

3. Przetwarzanie w formie publikowania treści danych osobowych w postaci wizerunku 

oraz imienia i nazwiska odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, na 

podstawie art.6 ust. 1 lit a RODO, w celu przeprowadzenia konkursu. 

4. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska autora pracy i wizerunku mogą zostać 

podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz stronach w mediach 

społecznościowych Administratora, w gazetach lub innych czasopismach na podstawie 
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zgody o wykorzystaniu wizerunku. Dane będą również udostępniane tylko podmiotom 

uprawnionym na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do momentu rozstrzygnięcia konkursu, 

a następnie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być 

przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony 

zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy 

szczególne stanowią inaczej. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do 

ich sprostowania (poprawienia), w uzasadnionych przypadkach do usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawa sprzeciwu. 

8. Przysługuje Panu/Pani również prawo do wycofania obecnie składanej zgody. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznam, że przetwarzanie moich 

danych narusza przepisy RODO 

10. Podanie danych osobowych Administratorowi jest wymagane w celu uczestniczenia w 

konkursie. 

11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji i nie będą wykorzystane do profilowania 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na 

stronie internetowej https://bibliotekakonopnicka.wordpress.com oraz stronie szkoły 

https://lokonopnicka.pl 

2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:  

a) jest autorem zamieszczonego wykonania,  

b) zgadza się na opublikowanie zdjęć lub odtworzenie filmu z recytacją  

w czasie wydarzeń pokonkursowych lub na stronie internetowej szkoły i biblioteki 

szkolnej, wyłącznie w celach związanych ściśle z Konkursem oraz promocyjnych.. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 

zdyskwalifikowane. 

4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane wykonania oraz 

zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji pracy w przypadku 

podejrzenia naruszenia Regulaminu. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych  

do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów. 

7. Każdy uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie nadesłanych  

na konkurs danych osobowych przez Organizatora w celu wykonywania ich 

obowiązków związanych z konkursem oraz do celów marketingowych. Dane będą 

przetwarzane zgodnie z RODO. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do treści 

danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
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sprzeciwu, zażądania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 28 września 2021 roku. 

9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. 

10. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować na adres: 

konopnicka.konkurs@gmail.com lub telefonicznie 22 766 75 96. 
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DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

 

 

……………………………………………….… 

imię i nazwisko uczestnika 

 

 

……………………………………………………………………………………………..… 

tytuł recytowanego utworu/utworów 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

pełna nazwa i adres szkoły oraz adres e-mail i telefon 
 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana*/ dziecka* przetwarzanych w LO im. Marii 

Konopnickiej w Legionowie jest: LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie reprezentowana 

przez Dyrektora. 

2. Dane osobowe Pani/Pana*/ dziecka* zawarte w formularzu zgłoszeniowym konkursu 

Baczyński – żołnierz, poeta, czasu kurz będą przetwarzane dla celów związanych 

 z przeprowadzeniem konkursu w zakresie określonym jego regulaminem  

i przechowywane bezterminowo na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie możliwy 

poprzez kontakt elektroniczny pod adresem jczauderna@volvox.pl lub listownie na adres 

Administratora. 

4. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest w Regulaminie konkursu. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu, o którym mowa wyżej (w 

tym z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych), który rozumiem i w pełni 

akceptuję. Rozumiem, iż przesłanie Zgłoszenia uczestnika konkursu jest równoznaczne 

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. 

 

 

                               ………….………………………………………………………………… 
(Miejscowość, data, podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego  

osoby niepełnoletniej) 

  

Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

Konkursu Recytatorskiego 

Baczyński – żołnierz, poeta, czasu kurz 
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191) o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie 

mojego wizerunku*/ wizerunku mojego dziecka* poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo przez 

LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie w związku z przeprowadzeniem konkursów Baczyński – 

żołnierz, poeta, czasu kurz, na stronie internetowej lub wewnątrz placówki. Jednocześnie oświadczam, 

że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają moich dóbr osobistych.  

 

 

 

                               ………….………………………………………………………………… 
(Miejscowość, data, podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego  

osoby niepełnoletniej) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW DO UTWORU/PRACY 

 

Oświadczam, że od daty przesłania linku do platformy z zamieszczonym wykonaniem, przenoszę na 

Organizatora Konkursu nieodpłatnie prawa do korzystania i rozporządzania utworem zgłoszonym  

do konkursu w zakresie określonym regulaminem.  

 

                                

 

………….………………………………………………………………… 
(Miejscowość, data, podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego  

osoby niepełnoletniej) 

 

 

                                    

 

 

ZGODA  RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  NA UDZIAŁ  

     W KONKURSIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 
 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Powiatowym Konkursie Recytatorskim dla uczniów 

szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu legionowskiego Baczyński – żołnierz, poeta, 

czasu kurz.  
 
 

 

………….………………………………………………………………… 
(Miejscowość, data, podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego  

osoby niepełnoletniej) 

 

 

 

 

*..niepotrzebne skreślić 


