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XXI Konkurs Recytatorski 

DZIECIĘCE 

INTERPRETACJE 

dla uczniów szkół podstawowych 
 
 

 
 

 
 

REGULAMIN 
 

Tarnobrzeski Dom Kultury 

 Finał – 15 kwietnia 2023 r. 
 

 
Organizator: 
TARNOBRZESKI DOM KULTURY 
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg 
tel. 15 822-21-10 wew. 25 
      15 822-74-97 
 
Cele konkursu: 

• popularyzacja sztuki interpretacji wiersza,  

• kształtowanie wrażliwości i wyobraźni dzieci, 

• przybliżenie dzieciom  twórczości  wybranych autorów z klasyki literatury polskiej.  
 
Założenia: 

• Uczestnicy zgłaszają do konkursu jeden wiersz podanych autorów  współczesnej literatury polskiej tj. Wanda 
Chotomska, Agnieszka Frączek, Dorota Gellner, Ludwik Jerzy Kern, Joanna Kulmowa, Hanna Niewiadomska, 
Michał Rusinek, Wisława Szymborska (patron literacki 2023 r.), ks. Jan Twardowski, Natalia Usenko, Andrzej 
Waligórski, Danuta Wawiłow.  

• Zachęcamy do poszukiwań  repertuarowych i do sięgania po mniej znaną twórczość podanych poetów.  
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• Organizatorzy dopuszczają możliwość użycia rekwizytu, gestu i ruchu, ale tylko i wyłącznie jako środka wyrazu 
artystycznego, który wzbogaca teatralną interpretację prezentowanych utworów. 

 
Kryteria oceny: 
Uczestników konkursu oceniać będzie komisja artystyczna powołana przez organizatora w trzech kategoriach 
wiekowych: 

• k a t e g o r i a  I  (uczniowie klas I - III) 

• k a t e g o r i a  I I  (uczniowie klas IV - VI)  

• k a t e g o r i a  I I I  (uczniowie klas VII - VIII) 
 
Komisja artystyczna oceniać będzie: 
interpretację tekstów, dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości warsztatowych uczestnika, kulturę 
żywego słowa, ogólny wyraz artystyczny. 
 
Zasady uczestnictwa: 

• Konkurs obejmuje swoim zasięgiem powiat tarnobrzeski i miasto Tarnobrzeg.  

• Uczestnicy zgłaszają swój udział na czytelnie wypełnionej karcie zgłoszenia, podając pełne brzmienie imienia 
i nazwiska autora i tytułu. 

• Konkurs przebiega w etapach: 
— eliminacje miejskie 
— organizator: Tarnobrzeski  Dom Kultury  

 
30 marca (czwartek) 2023 r., godz. 10.00  - kategoria wiekowa II i III  
31 marca (piątek) 2023 r., godz. 10.00  - kategoria wiekowa I 
 
Karty zgłoszenia należy złożyć do  22 marca 2023 r. w Tarnobrzeskim Domu Kultury – Dział Ruchu 
Amatorskiego, pokój 54, tel. 15 822 21 10 w. 25. 
 

— FINAŁ KONKURSU  –  Tarnobrzeski Dom Kultury 
       15 kwietnia 2023 r., godz. 10:00 
 

 
Przepisy ogólne: 

• We wszystkich szczeblach konkursu każdemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun. 

• Koszty ubezpieczenia i  przejazdu pokrywa uczestnik. 

• Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie konkursu informacji osobowych zawartych w karcie. 
Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku podczas eliminacji i finału konkursu w celu wykorzystania 
tych utrwaleń do promocji, reklamy, a także dokumentacji i archiwizacji konkursu. 

• Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika  

XXI Konkursu Recytatorskiego „Dziecięce Interpretacje”  
 
1. Administratorem Twoich danych osobowych/ uczestnika będącego pod Twoją opieką jest Tarnobrzeski  Dom 

Kultury z siedzibą w Tarnobrzegu  (39-400)  przy ul. Słowackiego 2 (dalej: TDK). 
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z który 

można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iodu@tdk.tarnobrzeg.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia XXI Konkursu 

Recytatorskiego „Dziecięce Interpretacje” zgodnie z obowiązującym regulaminem imprezy oraz powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych/ uczestnika będącego pod Twoją opieką dla celu 
określonego w pkt. 3 jest art. 6, ust. 1, lit. a RODO* (osoba , której dane dotyczą wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).  

5. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie 
przepisów prawa, zaufanym dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych, 
hosting poczty, płatności on-line), dostawcom usług pocztowych i kurierskich oraz dostawcom usług prawnych 
świadczących usługi dla TDK, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

6. Dane osobowe zebrane na potrzeby realizacji zgłoszenia będą przetwarzane do momentu jego obowiązywania. 
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdemu kto ujawnił swoje dane, przysługuje prawo: 

a. dostępu do treści danych, 
b.  ich sprostowania, 
c.  usunięcia, 
d.  ograniczenia ich przetwarzania. 

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych lub uczestnika będącego pod Twoją opieką 
narusza przepisy RODO* masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Tamki 2 w Warszawie. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji przez Administratora danych celu 
zawartego w pkt.3 i tym samym możliwości Twojego uczestnictwa w XXI Konkursie Recytatorskim „Dziecięce 
Interpretacje”.  

11. Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym 
profilowaniem. 

 
*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 
 


