
REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI WISŁAWY SZYMBORSKIEJ 

„NIC DWA RAZY SIĘ NIE ZDARZA” 
 

1. Organizatorem konkursu jest: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Janusza Korczaka w Człuchowie 

ul. Szczecińska 5 

77-300 Człuchów 

Tel. 59 83 41 116 w. 23 

 

2. Cel konkursu: 

 • zainteresowanie  poezją Wisławy Szymborskiej, 

 • rozwijanie zdolności recytatorskich,  

 • popularyzacja poezji, jej walorów artystycznych i wychowawczych, 

 • kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym,  

 • wspieranie działań twórczych 

 

3. Zasady uczestnictwa:  

• konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich i osób dorosłych 

• każdy uczestnik przygotowuje prezentację jednego dowolnie wybranego wiersza Wisławy 

Szymborskiej,  

• kartę zgłoszenia należy przesłać na adres bibliotekaczl@wp.pl do 5 kwietnia 2023 r. lub 

dostarczyć osobiście do Wypożyczalni dla Dorosłych – I piętro  

 

4. Kryteria oceny:  

➢ Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, która wyłoni laureatów w dwóch 

kategoriach: 

a) uczniowie szkół średnich 

b) osoby dorosłe – od 18 roku życia (osoby, które nie są uczniami) 

➢ Powołane przez Organizatora Jury będzie oceniać:  

• interpretację słowną tekstu (tempo, intonację, dykcję),  

• kulturę słowa,  

• pamięciowe opanowanie wybranego tekstu,  

• ogólny wyraz artystyczny 

➢ Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i po dokonaniu 

oceny przez Jury w dniu konkursu 

➢ Każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom, a laureaci otrzymają nagrody 
 

5. Termin i miejsce: 

Konkurs odbędzie się 19 kwietnia 2023 r. w Klubie Czytelnika Miejskiej Biblioteki Publicznej       

w Człuchowie, adres: ul. Szczecińska 5, 77-300 Człuchów, o godzinie 10:00 

 

6. Warunki uczestnictwa:  

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia wraz z załącznikami w wyznaczonym 

przez organizatora terminie.  

 

Osoba niepełnoletnia - w przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica lub 

opiekuna prawnego:  



• Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1),  

• Zgoda na przetwarzanie danych uczestnika niepełnoletniego w celu uczestnictwa oraz 

opublikowania listy laureatów w Konkursie Recytatorskim Poezji Wisławy Szymborskiej                           

„Nic dwa razy się nie zdarza” 

 

Osoba pełnoletnia:  

• Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2),  

• Zgoda na przetwarzanie danych uczestnika pełnoletniego w celu uczestnictwa oraz 

opublikowania listy laureatów w Konkursie Recytatorskim Poezji Wisławy Szymborskiej                       

„Nic dwa razy się nie zdarza”  

 

7. Uwagi końcowe:  

• Podczas trwania Konkursu opiekę nad uczestnikami niepełnoletnimi sprawują opiekunowie, 

nauczyciele lub wychowawcy 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie terminu zgłoszeń 

oraz zmian terminu przeprowadzenia konkursu 

• Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają bibliotekarze Wypożyczalni dla 

Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie (59 83 41 116 w. 23)  

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Konkursie 

Recytatorskim Poezji Wisławy Szymborskiej „NIC DWA RAZY SIĘ NIE ZDARZA” 

 
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Janusza 

Korczaka w Człuchowie, adres: ul. Szczecińska 5, 77-300 Człuchów, email: bibliotekaczl@wp.pl,                                

tel. 59 83 41 116 

2. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych 

pisząc na adres e-mail: ewah.meger@gmail.com  

3. Celem przetwarzania jest organizacja i przeprowadzenie konkursu oraz zapis jego przebiegu w 

celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki 

Publiczne w Człuchowie www.bibliotekawczluchowie.pl oraz na profilu Facebook 

https://www.facebook.com/MBPwCzluchowie  

4. Podstawą prawną przetwarzania jest uzyskanie zgody na podanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit 

a RODO). Zgody od uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych pozyskuje opiekun 

zgłaszający udział w Konkursie.  

5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.  

6. Dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.  

7. Dane osobowe będą gromadzone przez okres 2 lat oraz przez okres wymagany przepisami prawa 

dotyczącymi archiwizowania dokumentów.  

8. Uczestnik oraz rodzic/opiekun ma prawo do dostępu do danych osobowych (art.15 

Rozporządzenia), do ich sprostowania (art.16 Rozporządzenia), usunięcia (art.17 Rozporządzenia), 

ograniczenia przetwarzania (art.18 Rozporządzenia), wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 

przetwarzania, prawo przenoszenia danych (art.20 Rozporządzenia).  

9. Uczestnik oraz rodzic/opiekun ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

10. Uczestnik oraz rodzic/opiekun ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

11. Podanie danych osobowych w celu uczestnictwa jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa w 

Konkursie.  

12. Dane osobowe nie będą profilowane 

 

mailto:bibliotekaczl@wp.pl
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Załącznik nr 1 
Do regulaminu Konkursu Recytatorskiego  

Poezja Wisławy Szymborskiej 

„Nic dwa razy się nie zdarza” 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

IMIĘ I NAZWISKO 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO 
OPIEKUNA 

 

NUMER TELEFONU 
 

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY 
 

 

TYTUŁ UTWORU 

 
 

 

 

………………………..       …..…………………………………………
 Data                           Podpis uczestnika konkursu 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu uczestnictwa w Konkursie 

Recytatorskim Poezji Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy się nie zdarza” i w celu opublikowania listy 

laureatów Konkursu. Zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu i klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Człuchowie 

 

………………………..       …..…………………………………………
 Data                    Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Człuchowie wizerunku mojego 

dziecka utrwalonego podczas Konkursu Recytatorskiego Poezji Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy się 

nie zdarza”  w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych na: stronie internetowej i portalu 

Facebook Organizatora Konkursu.  

 

………………………..       …..…………………………………………
 Data                    Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 



Załącznik nr 2 
Do regulaminu Konkursu Recytatorskiego  

Poezja Wisławy Szymborskiej 

„Nic dwa razy się nie zdarza” 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

IMIĘ I NAZWISKO 
 

 

NUMER TELEFONU 
 

 

TYTUŁ UTWORU 

 
 

 

 

………………………..       …..…………………………………………
 Data                           Podpis uczestnika konkursu 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie 

Recytatorskim Poezji Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy się nie zdarza” i w celu opublikowania listy 

laureatów Konkursu. Zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu i klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Człuchowie 

 

………………………..       …..…………………………………………
 Data                                              Podpis  

 

 

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Człuchowie mojego wizerunku 

utrwalonego podczas Konkursu Recytatorskiego Poezji Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy się nie 

zdarza”  w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych na: stronie internetowej i portalu Facebook 

Organizatora Konkursu.  

 

 

 

………………………..       …..…………………………………………
 Data                                                 Podpis 

 



 

 

 

 

 

 


