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Zarządzenie Nr 5012022

Dyrektora Domu Kultury w Łapach
z dnia 10.10.2022 r.

w sprawie wprowadzęnia:

REGLAMINU IX TURNIEJU RECYTATORSKIEGO
'WIEW

SITOWIA"

z dnia 25 pażdziernika 1991 t o organizowaniu i prowadzeniu
działalnościkulturalnej lDz. U. z 2020 t. poz. |94 z póŹn' zm.l, $ 15 ust 2 statutu Domu Kultury w
Łapach, będącego załączntktem do uchwały Nr X|Xl1'64l20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28
lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Łapach lDz.Urz. Woj. Podl. z20Ż0 r.,
poz.1390, zarządzam co następuje:

Na podstawie art. 17 ustawy

1.

1.

$1
Wprowadza się:
1) Regulamin wydarzenia - IX Turniej Recytatorski ,,Wiew Sitowia''- stanowiący załączntk
nr.1 do niniejszego zarządzenta.
2) Kartę zgłoszeniado ww. konkursu- stanowiący zaŁącznlknr.2 do niniejszego zarządzęnia.
3) Zezwolenie na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku do ww. konkursu - stanowiący
załącznik nr. 3 do niniejszego zarządzenia.

$2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Do Zarzqdzenie Nr 50/2022
Dyrektora Donu Kultury u' Łapach

: dnia 10.10.2022

r.

REGULAMIN IX TURNIBJU RECYTdtoIłSKtEGo
''WIF],W SITOWIA''
1.

Organizator

organizatorem IX turnieju recytatorskiego ,,Wiew Sitowia'' jest: Dom Kultury w Łapach
Kołtkurs oilbędz,ie się 25 listoputlu 2022 r. o gotlz. I0:()()
tv suli littmet'ulnej nr. 208 lp Doltttl KttlturJ'w Łupuch, ul, Gltjtuttu 8, l8-I00 Łup.tl

i.

Ż. Cel konkursu
l . Ideą konkursu jest upowszechnienie sztuki Żywego słowa wśród dzieci i młodzieŻy
2. Pobudzanie twórczej aktywnoŚci dzieci i młodzieŻy.
3' Budzenie i rozwój zamiłowania do literatury pięknej.

3.

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs polega na przygotowaniu recytacji wybranego wiersza lub fragmentu prozy

2. Konkurs będzie odbywać się w czterech kategoriach ijest przeznaczony dla:
A: uczniów klas I-3 szkół podstawowych,
B: uczniów klas 4-6 szkół podstawowych,
C: uczniów klas 7-8 szkół podstawowych,
D: uczniów szkół średnich.

3. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać jedynie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.
4. KaŻde placówka, szkoła' instytucja ma prawo zgłoszenia 2 uczestników w kazdej kategorii.
5. Zgłoszenie dziecka do konkursu jest jednozn aczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminU oraz
z wyraŻeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz na
rozpowszechnianie wizerunku dziecka w zakresię wskazanym w karcie zgłoszenia.
4. Zgloszenie do Konkursu
l . Poprawnie wypełnioną kartę zgłosze nia naleŻy dostarczyć osobiście do sekretariatu Domu Kultury w Łapach
(pokój Ż07 ) |ub przesłać na adres e - n u i I : d. n l's x1 o,ę,u o l u p l'.p l
2. Termin nadsyłania zgłoszeń: 21.1 l.202Ż r'
3. ogłoszenie laureatów nastąpi w dniu konkursu dn. 25. 1 1 .2022 r. i zostanie opublikowane na stronie
organizatora

-

dklapy.pl i stronie Facebook Domu Kultury'
5.

Repertuar

1. Uczestnicy przygotowują dowolnie wybraną recytację wiersza lub fragmentu prozy. Tematyka wybranego

repertuaru moze być dowolna.

1.

2.
3.
4.

6. Kryteria oceny jury
i
wrazliwościemocjonalnej dziecka.
wieku,
upodobań
Dostosowanie repertuaru do
Forma prezentacji.
Wyrazistość mowy idykcji.
ogólny wyraz artystyczny (naturalność wykonawcy, osobowośćsceniczna)'
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7.

Nagrody

Laureaci otrzymająnagrody rzeczowe ufundowane przezDomKultury w Łapach.
2. Nagrody powinny być odebrane przezosoby podpisane na karcie zgłoszeniarodzicl opiekun prawny dziecka w
siedzibie organizatorów: w Domu Kultury w Łapach ul' Główna 8 w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników.
3. Po upĘwie tego terminu nagrody Zostaną wysłane laureatom konkursu pocztąna adres wskazany w karcie
1.

zgłoszenia.

8. Jury
l. Recytacje oceni powołane przez Dyrektora Domu Kultury w Łapach Jury Konkursowe.

1

.

9. Uwagi końcowe
Udział w konkursie jest równozn aczny z akceptacją regulaminu oraz wyraŻeniem zgody na przetwarzanie

danych osobowych uczestnika przez organizatora, w zakresie niezbędnym do przeprowadzeniaoraz promocji
konkursu.
2. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się w szczególności przepisy KC oraz przepisy Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

Szczesółowvch informaci i na temat konkursu udziela:

Dom Kultury w Łapach:
Dorota Nysztor
d.nvsztor @dklapv.pl
tel. 513 631 088
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Do Zarzqdzenie Nr 50/2022
Dyrektora Domu Kultury w Łapach
z dnia 10.10.2022

r.

KARTA ZGŁosZENlA UCZESTNIKA
IX TURNIEJU RECYTATORSKIEGO 'WIEW SITOWIA"

Imię Nazwisko (uczestnik)

:

Kategoria
Imię Nazwisko (rodzic/opiekun prawny

Kontakt e-mail, telefon
MiejscowoŚć
Zglaszany

repertuar:_

Forma utworu literackiego;
a, niże1 podpisany/a, oświadczam, że :
wyraŻam zgodę na udział mojego dziecka w

J

IX Turnieju recytatorskim ,,Wiew Sitowia'' organizowanym przez Dom
Kultury w Łapach w terminie 25.1I.2O2Ż r., w Domu Kultury w Łapach. odpowiadam zabezpieczeństwo mojego
dziecka w drodzę do miejsca oraz z miejsca konkursu. Biorę na siebie odpowiedzialnośćfinansową za szkody
wyrządzone przezmoje dziecko w mięniu organizatorów oraz osób trzecich, zapoznałem się i akceptuję Regulamin
IX Turnieju recytatorskiego ,,Wiew Sitowia".
Ponadto..wyraŻam zgodę na

Ia, niŻej podpisany/a oświadczam, Żę Wrażam zęzwo|enie na wykorzystanię wizerunku dziecka, którego jestem
rodzicem/opiekunem prawnymprzez Dom Kultury w Łapach. Niniejsze zezwolenię doĘczące wizerunku utrwalonego
w postaci zdjęć i filmów z IX Turnieju recytatorskiego ,,Wiew Sitowia'' organizowanego przęz Dom Kultury w
Łapach: jest nieodpłatne, nie jest ograniczons ilościowo' czasowo ani terytorialnie; obejmuje wszelkie formy

publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, w Ęm do umięszczania wizęrunku na stronach internetowych DK
Łapy oraz na portalach społecznoŚciowych, na których DK Łapy posiada konto, w celu promocji IX Turnieju
recytatorskiego ,,Wiew Sitowia'' organizowanęgo przez Dom Kultury w Łapach. Wizęrunek moze być uzyty do
róŻnego rodzaju form ęlektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania ikompozycji' bez obowiązku akceptacji
produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych zanieetyczne.
organizator ponadto informuje, że: Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Domu Kultury w Łapach, ul.
Główna 8, l8-l00 Łapy, NIP: 966-05-73-936, tel. 85 7|5 23 00, sekretariat@dklapy.pl, hĘs://dklapy.pl/. Pani/Pana
Sitowia''. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Kontakt z lnspektorem Ochrony Danych:
iod@dklapy.pl , Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajdują się w
ZałącznikuNr. 3 IX Turnieju recytatorskiego ,,Wiew Sitowia'', organizowanęgo przez Dom Kultury w Łapach, oraz u

danę osobowe będą przetwarzanęw celu uczestnictwa w IX Turnieju recytatorskim,,Wiew

Administratora.
(Data i czytelny podpis uczestnika
r o dz ic a/-

Dom Kultury

W

ów/ o p i ekuna/ - ów p r aw ne go/-y

c

h)
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l{ulturu
llom
rar ł-apacltInformacja Administratoraw związku z przetwarzaniem wizerunku _ zgodnie z art.13 ust. 1
i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w rwiązku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekĘwy 95l46tWE
(nvanego dalej RODO)

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, ul' Główna 8, 18100 Łapy' tel. 85 715 23 00' fax: 85 875 l8 54,
emai I sekre tariat@dklapy. pl, www. dklapy.pl/kontakt/.
2. Administrato1 zgodnie z aft.37 ust. 1 lit. a) RoDo, powołał Inspektora ochrony Danych, z
którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan
kontaktow ac za pomocą poczty elektronicznej pod adresem : iod@dklapy'pl'
3. Wizerunek będzie przetwatzany w celu promocji IX Tumieju recytatorskiego ,,Wiew Sitowia''
organizowanego przez Dom Kultury w Łapach na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RoDo
którą może Pani/Pan w każdej chwili wycofać.
4. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionympruezadministratora danych osobowych,
podmiotom upowaznionym na podstawie przepisów prawa' Dane osobowe oraz wizerunek będą
publikowane na stronie internetowej dklapy.p| oraz profilu społecznościowymFacebook.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia ilw celu oraz ptzez
okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treściswoich danych, sprostowania danych, usunięcia
danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych.
7. Gdy uzna Pani/Pan, Że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące
przepisy w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
- Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych.
8' Zgoda może zostac wycofana w każdym czasie' Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośÓ z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
9. Podanie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne.
10. Dane osobowe nie będą wykorzystywanę do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania' o którym mowa w art.22.
11. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego obszaru Gospodarczego (EoG) z
zastrzeŻeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook.
Facebook może przekazywać Państwa dane poza EoG. Facebook deklaruje stosowanie klauzul
umownych zatwierdzonychprzez Komisję Europejską oraz opiera się o decyzję Komisji
Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych
krajów. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:
https://www.facebook'com/about/privacy. (tylko w przypadku wyrażeniazgody zwycięzcy
losowania)
:
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Do Zarzqdzenie Nr 502022
Dyrektora Domu Kultury w Łapach
z dnia

10. I

0.2022
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(data i miejscowość)

(imię i nazwisko)

ZEZWOLENIE

NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy zdnia 4 kwietnia 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. zŻ019 r. poz. l23I), zezwalam Domowi Kultury w Łapach na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie
wizęrunku mojego dziecka oraz nieograniczone czasowo oraz terytorialnie wykorzystanie wizerunku
utrwalonego w dniu Ż5.1l.2022 r. w formie zdjęćlnagran video w związku z udziałęm w IX Turnieju
reclatorskim ,,Wiew Sitowia'' organizowanym przez Dom Kultury w Łapach.
Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji:
l. utrwalanie i zwielokrotnianie wizerunku w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;
2. wprowadzanie wizerunku do pamięci komputera' wyświetlanie w sieci Internet na stronie internetowej
dklapy.pl oraz profilu społecznościowymFacebook;
3. publiczne wystawianie' rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a takŻe
publiczne udostępnianie wizerunku' w taki sposób' aby każdy mógł mieó do niego dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym.
Wizerunek mojego dziecka może być użyty do róznego rodzaju form elektronicznego przetwarzania,
kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób' moze byó uzupełniony
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane'
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby informowania o promocji
IX Turnieju recytatorskiego,,Wiew Sitowia'' organizowanego przez Dom Kultury w Łapach.
Przeniesienie niniejszego zęzwoleniaoraz wszelkich praw znimzwiązanych na osobę lub podmiot trzeci nie
wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynnośći następuje nieodpłatnie.
[mię i nazwisko dziecka:

Wyrażam/nie wyrażam zgodęly na publikowanie tmienia i nazwiska dziecka wraz ze zdjęciem
Jednocześnieoświadczam,że zapoznałeml-am się z obowiązkiem informacyjnym Administratora w zakresie
przetw ar zani a danych osobowych (na odwroc ie).

(Data i czytelny podpis uczestnika
r o dz ic a/-

ów/op

ie

kuną/-ów pr awnego/-ych)
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