
 
  

                                         

 

Szanowni Państwo! 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIX Krakowskim Konkursie Recytatorskim, 

organizowanym przez Nowohuckie Centrum Kultury, Centrum Kultury Podgórza, 

Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki oraz Krakowskie Forum Kultury. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGULAMIN KONKURSU: 
 
1. Uczestnicy Konkursu: 
- uczniowie krakowskich szkół podstawowych i średnich. 
2. Konkurs prowadzony jest w drodze trzystopniowych eliminacji:  
- etap szkolny, rejonowy oraz finał krakowski 
3. Eliminacje Szkolne przeprowadzane są na terenie szkół: 
- wypełniony Protokół (wzór w załączniku) z przeprowadzonych Eliminacji należy przesłać 
najpóźniej do 17 stycznia 2022 r. na adres organizatora Eliminacji Rejonowych:  

− dla Dzielnic XIV-XVIII – Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-913 

Kraków lub na adres edukacja@nck.krakow.pl 

4. Maksymalna liczba zgłoszonych recytatorów z jednej szkoły: 
- Szkoła Podstawowa: 9 osób (laureaci pierwszych miejsc):  
3 z klas I – III, 3 z klas IV – VI oraz 3 z klas VII-VIII 
- Szkoły Średnie: 3 osoby (laureaci pierwszych miejsc) 
Jeśli na terenie szkoły były przeprowadzone eliminacje do konkursu recytatorskiego w 
roku 2020 r. laureaci pierwszych miejsc mogą również brać udział w zgłoszeniach do XIX 
KKR. 
5. Eliminacje Rejonowe odbędą się: 14, 15, 16 lutego 2022 r. w Nowohuckim Centrum 
Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków (sala kameralna 203). Informacje dotyczące 
kolejności występu uczestników będą dostępne na stronie internetowej 
www.nck.krakow.pl .  
6.Przesłuchania Finałowe odbędą się: 24 i 25 lutego 2022 r. w Centrum Kultury Dworek 
Białoprądnicki, ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków (oficyna wschodnia- sala teatralna). 
Informacje dotyczące kolejności występu uczestników będą dostępne na stronie 
internetowej www.dworek.eu 
7. Repertuar uczestników obejmuje jeden dowolnie wybrany  utwór poetycki oraz 
dowolny fragment prozy. Prezentowane mogą być tylko te utwory, które zostały 
opublikowane w książkach lub czasopismach. 
8. Czas wykonania prezentacji nie powinien przekroczyć 4 minut. 
9. Kryteria oceny uczestników: dobór  repertuaru, interpretacja utworu, kultura słowa, 
ogólny wyraz artystyczny – kostium i rekwizyt nie podnosi oceny. 
10. Uroczyste zakończenie XIX  Krakowskiego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się 
3 marca 2022 r. o godz. 11.00 w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, ul. Papiernicza 2, 
31-221 Kraków (budynek główny- sala kominkowa i złota). Informacja o wynikach 
konkursu pojawi się na stronie www.dworek.eu 
11. Każdy uczestnik zakwalifikowany do eliminacji rejonowych ma obowiązek wypełnienia 
i złożenia Deklaracji Uczestnika stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż: 
 
I. ADMINISTRATOR DANYCH 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Podgórza, Nowohuckie Centrum Kultury,  
Krakowskie Forum Kultury, Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki.  
Administratora reprezentuje, w przypadku Centrum Kultury Podgórza – p. Anna Grabowska. Z Administratorem można 
się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Centrum Kultury Podgórza, Kraków, ul. Sokolska 
13, 30-510 Kraków, poprzez email: sekretariat@ckpodgorza.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu:126563670.  
Administratora reprezentuje, w przypadku Nowohuckiego Centrum Kultury – p. Zbigniew Grzyb. Z Administratorem 
można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Nowohuckie Centrum Kultury Al. Jana 
Pawła II 232, 31-913 Kraków, poprzez email: nck@nck.krakow.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 12 6440266. 
Administratora reprezentuje, w przypadku Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki . Z Administratorem można się 
kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Kraków, ul. 
Papiernicza 2, 31-221 Kraków, poprzez email: iod@dworek.eu lub telefonicznie pod numerem telefonu: 124299052.  
Administratora reprezentuje, w przypadku Krakowskiego Forum Kultury –  p.. Z Administratorem można się 
kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, 31-027 
Kraków, poprzez email: inspektorochronydanych@krakowskieforum.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 
124220814. 
 
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: Nowohuckie 
Centrum Kultury, Al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków poprzez 
email: iodo@nck.krakow.pl, Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków, poprzez email: 
iod@ckpodgorza.pl, , Krakowskie Forum Kultury ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków poprzez email: 
inspektorochronydanych@krakowskieforum.pl, Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki ul. Papiernicza 2 31-221 
Kraków poprzez email: iod@dworek.eu. 
 
III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe uczestników konkursu, opiekunów prawnych uczestników będą przez nas 
przetwarzane w celu:  
1)organizacji konkursów realizowanych przez Administratora, oceny prac i wyłonienia zwycięzców konkursu oraz w celu 
publikacji wyników konkursu na stronie internetowej Administratora lub jednostek podległych – wyłącznie na 
podstawie udzielonej nam przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO); 
2)rozliczenia konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, tj. wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawno-
podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych); 
3)zapewnienia  bezpieczeństwa  uczestników  i  ochrony  mienia  –  poprzez  stosowanie 
monitoringu wizyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  
4) udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania uczestników, co stanowi prawnie uzasadniony interes 
Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO); 
5)wykorzystania wizerunku uczestnika konkursu (np. w formie zdjęć z rozdania nagród oraz przebiegu konkursu) na 
stronie internetowej Administratora – wyłącznie na podstawie zgody 
udzielonej nam przez uczestnika, opiekuna prawnego uczestnika (podstawa prawna: art. 6 ust. 
1 lit. a RODO). 
 
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub zawartej z 
Administratorem umowy powierzenia. Dane osobowe uczestników konkursu zostaną również przekazane członkom 
Jury i przetwarzane wyłącznie w celu oceny prac i wyłonienia zwycięzców konkursu. 
 
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji 
konkursu, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów 
prawa (5 lat), dochodzenia roszczeń natury cywilnoprawnej, w celach archiwalnych (zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi archiwizowania dokumentacji powstałej z tytułu działania jednostki państwowej), a w 
przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania. Nagrania obrazu (monitoring) 
Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 
miesiące od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 
 
VI. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIEPODANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie lub podanie 
niepełnych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia w nim udziału. 
Wyrażenie zgody uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku, w formie zdjęć z 
rozdania nagród oraz przebiegu konkursu jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w 
Konkursie, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku zwycięzcy na stronie 
internetowej Administratora. 
 
VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 
1)  Dostępu  do  treści  danych  osobowych,  czyli  prawo  do  uzyskania  potwierdzenia  czy 
przetwarzamy dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 
2)Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez nas są nieprawidłowe lub niekompletne, 
3)Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas 
zebrane, zostanie cofnięta zgodę na przetwarzanie danych, zostanie 
zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być 
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 
4)Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe można żądać ograniczenia 
przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie 
z prawem, ale osoba której dane dotyczą nie będzie chciała, aby zostały usunięte, dane nie będą nam potrzebne, ale 
mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń lub osoba której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec 
przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec 
podstawy sprzeciwu; 
5)Przenoszenia danych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to 
odbywa się w sposób automatyczny, 
6)Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy dane przetwarzane są przez nas w celu wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej nam powierzonej lub na podstawie 
naszego uzasadnionego interesu lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, 
7)Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody – w 
przypadkach i na warunkach określonych w RODO. 
Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem Danych. 
 
VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 
 
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego. 
 
IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE 
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 
 
X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ 
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane 
do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały 
poza UE. 


