
REGULAMIN 

I Konkurs „Złoty mikrofon” - online 

  

  

Cele konkursu:  

- rozwijanie i utrwalanie potrzeb i nawyków czytelniczych  

- kształtowanie umiejętności czytania i rozumienia czytanego tekstu  

Organizatorzy: 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu 

 

  

Zasady uczestnictwa:   

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – VIII szkół podstawowych z terenu        

Gminy Pruszcz.  

 Kategorie: uczniowie klas  I – III, IV – VI, VII - VIII  

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest przygotować jeden fragment tekstu z dowolnie 

wybranej przez siebie książki.  

Czas prezentacji nie może przekraczać 2 minut!  

3. Repertuar powinien być dobrany pod względem wartości literackiej oraz wieku uczestnika.  

4. Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać:  

- wypełnioną i podpisaną przez opiekuna kartę (załącznik 1) 

- informacje o uczestniku (imię i nazwisko, wiek, szkoła, klasa)  

- informacje o prezentowanym fragmencie książki (tytuł, autor)  

- plik video z nagraną prezentacją konkursową (jakość techniczna nie będzie brana 

 pod  uwagę przy ocenie).  

5. Zgłoszenie udziału  razem z plikiem video (link wetransfer lub link dysku gogle) należy 

przesłać e-mailem do 27 lipca 2021 na adres: biuro@goksirpruszcz.com  

  

Przebieg konkursu:   

1. Nadesłane prezentacje oceni jury powołane przez Organizatora.  

2. W ocenie brane będą pod uwagę: wyrazistość i płynność czytania oraz bezbłędność, 

intonacja i interpretacja prezentowanego fragmentu tekstu.  

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 20 sierpnia 2021.  

Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Pruszczu.  

4. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom oraz drobny upominek, natomiast zwycięzcy: 

nagrody rzeczowe oraz zaszczytny dyplom, statuetkę  „Złoty mikrofon”.  

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się 28 sierpnia 2021 

roku w Pruszczu. 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie 

podstawowych informacji o uczestniku, przesłanych materiałów oraz ich promocję w 

kanałach informacyjnych Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu.  

5. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją 

postanowień niniejszego regulaminu i zapoznaniem się z klauzulą informacyjną 

dotyczącą uczestnictwa  w wydarzeniach organizowanych przez Gminny Ośrodek 

Kultury Sportu i Rekreacji  dostępnej na stronie: www.goksirpruszcz.com  

http://www.goksirpruszcz.com/


Załącznik nr1 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU WOKALNEGO  

„Złoty Mikrofon”  

  

  

IMIĘ I 

NAZWISKO:    

  

..........................................................................................  

WIEK:      

  

..........................................................................................  

ADRES 

ZAMIESZKANIA:  
..........................................................................................  

     

   

  

..........................................................................................  

KATEGORIA 

WIEKOWA:  
..........................................................................................  

TELEFON 

KONTAKTOWY:  

  

..........................................................................................  

AUTOR TYTUŁ: ..........................................................................................  

  

...................................................  

Data i podpis opiekuna  

 

 

 

 

 

  



OŚWIADCZENIE ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

Ja niżej podpisany/a na podstawie art.81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 ( Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze 

zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, 

wielokrotne, rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka poprzez stronę internetową 

www.goksirpruszcz.com oraz profil facebook GOKSiR Pruszcz materiałów wideo nadesłanych przeze mnie 

w celu udziału moim/mojego dziecka w internetowym konkursie wokalnym organizowanym przez Gminny 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Pruszczu, 86-120, ul. Sportowa 10 A.  

Jednocześnie oświadczam że ww. materiały wideo z moim udziałem/udziałem mojego dziecka  nie 

naruszają moich/mojego dziecka dóbr osobistych.  

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialni. Wizerunek może być użyty do różnego 

rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji 

produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych jako nieetyczne .  

  

………………………………………………………..  

Data i podpis opiekuna  

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych w zakresie 

imienia i nazwiska, wieku, oraz nazwy miejscowości zamieszkania dla potrzeb przeprowadzenia 

internetowego konkursu wokalnego organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Pruszczu i publicznego wyświetlenia materiałów wideo z moim udziałem/ udziałem mojego dziecka zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz 

ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U 2018 poz. 100) oraz zgodnie z 

poniższą klauzulą informacyjną.  

  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Klauzule informacyjne z art. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE ( ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 1 i 9 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z 

siedzibą w Pruszczu, ul. Sportowa 10 A,  

- w sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się z Inspektoratem 

Ochrony Danych Osobowych, drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@goksirpruszcz.com, lub 

listownie na adres korespondencyjny: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 86-120 Pruszcz, ul. 

Sportowa 10 A, - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu 

publikacji online przesłanych materiałów konkursowych wideo na stronie internetowej 

www.goksirpruszcz.com oraz profilu facebook GOKSiR Pruszcz,  

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach 

promocyjnych Konkursu Lektorskiego „Złoty Mikrofon”. Po zakończeniu działań przechowywane 

będą w celu  

obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach,  

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.  

  

………………………………………………………..  

Data i podpis opiekuna 

http://www.goksirpruszcz.com/
http://www.goksirpruszcz.com/
http://www.goksirpruszcz.com/
http://www.goksirpruszcz.com/

