
 

 

 

 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

TWÓRCZOŚCI ALOJZEGO NAGLA 

 

        Dnia 30 maja 2022 roku o godz. 10oo w Bibliotece Publicznej im. Alojzego Nagla - 

Filia w Kielnie pod patronatem Starosty Wejherowskiego oraz Wójta Gminy Szemud 

odbędzie się Powiatowy Konkurs Recytatorski Twórczości Alojzego Nagla. 

1.  Cele konkursu: 
- popularyzacja twórczości Alojzego Nagla 
- dostarczanie uczestnikom doznań poznawczych, estetycznych i emocjonalnych 
wypływających z utworów pisarza 
- kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności 
recytatorskich 
- wspieranie działań twórczych dzieci i młodzieży poprzez możliwość prezentacji 
umiejętności recytatorskich  
- nawiązanie współpracy między placówkami -   integracja dzieci i młodzieży. 
 
 2. Warunki uczestnictwa: 
- konkurs skierowany  jest do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wejherowskiego, 
 Odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych: 

 I kategoria – przedszkole i „0” 

 II kategoria – klasy I-III 

 III kategoria- klasy IV- VI 

 IV kategoria – VII, VIII  
- każda placówka oświatowa może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie dwie 
osoby z  każdej kategorii wiekowej, 
- każdy uczestnik przygotuje jeden dowolnie wybrany utwór Alojzego Nagla, 
- czas prezentacji utworu nie powinien przekroczyć pięciu minut, 
- karty zgłoszenia można dostarczyć do: 

 Biblioteki Publicznej Gminy Szemud, ul. Szkolna 4 – Szemud lub 

 Biblioteki Publicznej Gminy Szemud Filia w Kielnie, ul. Oliwska 46 

 na e-mail: szemud@bibliotekaszemud.pl do dnia 24.05.br.  



- zgłoszenie zawiera dane osobowe uczestnika ( imię, nazwisko, klasa, szkoła) oraz 
tytuł wybranego utworu – karta załączona do regulaminu. 
 
UWAGA!  

1) Zgłoszenie Uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 
Konkursu. 

2) Czynności związane z realizacją i przebiegiem Konkursu będą dokumentowane 
w postaci zdjęć i nagrań audiowizualnych, które nie będą anonimizowane.  
W związku z tym dokonanie zgłoszenia Uczestnika do konkursu jest 
równoznaczne z akceptacją faktu przetwarzania jego danych osobowych, w 
tym jego wizerunku w postaci zdjęć lub nagrań, powstałych w wyniku 
dokumentowania czynności związanych z realizacją Konkursu, w celu 
związanym z dokumentowaniem jego przebiegu, w tym publikacji relacji z jego 
przebiegu w prasie i mediach elektronicznych (strona internetowa, media 
społecznościowe) [na podst. art. 6 ust. 1 lit. „b” i „c” Rozporządzenia PE i Rady 
(UE) 2016/679, tzw. RODO]. 

3. Komisję konkursową powołuje organizator. 

4. Ocenie podlega: 

 interpretacja tekstu,  

 poprawność wymowy,  

 ogólny wyraz artystyczny. 

5. Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów z każdej 

kategorii wiekowej. 

6. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich utworów i dokonaniu 

oceny przez jury konkursowe. 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy wszystkim 

uczestnikom powodzenia. 

 Organizatorzy: 

 Biblioteka Publiczna Gminy Szemud Filia w Kielnie im Alojzego Nagla. 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie. 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 

 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016) informujemy, że: 

1) administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu i jego opiekuna 
(nauczyciela) jest Organizator Konkursu: Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy 
Szemud w Szemudzie (84-217 Szemud, ul. E. Kwidzińskiego 1), 

2) podanie danych osobowych Uczestnika i jego opiekuna (nauczyciela) jest 
obowiązkowe jako warunek konieczny dla rejestracji jego udziału w konkursie, 

3) dane osobowe Uczestnika i jego opiekuna (nauczyciela) przetwarzane będą w 
celu organizacji oraz realizacji niniejszego Konkursu, a po zrealizowaniu: w 
celach informacyjnych (propagowanie działalności kulturalnej i edukacyjnej) 
oraz archiwalnych (dokumentowanie działalności kulturalnej), w tym publikacji 
w mediach papierowych i elektronicznych, 

4) odbiorcami danych osobowych Uczestnika i jego opiekuna (nauczyciela) będą 
wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa, a dane te przetwarzane będą przez okres 
związany z rozliczeniem konkursu w ramach przepisów dot. rachunkowości i 
finansów publicznych, z uwzględnieniem przepisów archiwalnych i 
statystycznych, 

5) Uczestnik Konkursu i jego opiekun (nauczyciel) w zakresie swoich danych 
osobowych dysponuje prawem do żądania od administratora dostępu do tych 
danych, ich sprostowania (jeżeli są nieaktualne), a przypadku niezgodnego z 
prawem przetwarzania tych danych – prawem do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego.  

 


