
 

  



 

Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego 

zaprasza do wzięcia udziału  

w Małopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji  

K. I. Gałczyńskiego 

SIÓDME NIEBO 
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV-VIII 

szkoły podstawowej.  

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:   

klasy IV-V i klasy VI-VIII.  

3. Każdy recytator przygotowuje dwa utwory - prezentuje w konkursie 

jeden wybrany utwór (Jury ma prawo poprosić o recytację drugiego 

wiersza).  

4. Kryteria oceny:  

• dobór repertuaru do możliwości wykonawczych  

• interpretacja utworu  

• ogólny wyraz artystyczny  

5. Każda szkoła zgłasza maksymalnie pięciu recytatorów.  

6. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.  

7. Termin konkursu: 25 lutego 2022 r. (piątek) godz. 9.00 

Szczegółowy harmonogram recytacji zostanie umieszczony na stronie 

www.mdkgal.edu.pl w późniejszym terminie. 

8. Miejsce konkursu: MDK, ul. Beskidzka 30  

9. Kartę zgłoszenia załączoną do regulaminu należy przesłać  

do 18 lutego (piątek) 2022 na adres: bozena.partyla@mdkgal.edu.pl 

wraz z załączonym oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych 

osobowych. 

 

UWAGA! 

W przypadku zmiany formy konkursu ze stacjonarnej na online –  

informacje zostaną udostępnione na stronie www.mdkgal.edu.pl. 

http://www.mdkgal.edu.pl/


Uwagi ogólne:  

1. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje 

rozstrzyga ostatecznie organizator.  

2. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna. 

3. Forma prezentacji  - należy unikać rekwizytów oraz gestów 

ilustrujących tekst. 

4. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

5. Informacji dodatkowych udziela organizator konkursu  

Bożena Partyła tel. 12 655 07 19 wew. 26  
  

  



KARTA ZGŁOSZENIA  

Małopolski Konkurs Recytatorski Poezji K. I. Gałczyńskiego  

SIÓDME NIEBO  

 

 

Nazwa i adres szkoły:  

  

………………………………………………………………………………..  

  

………………………………………………………………………………..  

  

Telefon/fax szkoły:  

  

………………………………........................................................…  

  

Imię i nazwisko nauczyciela:  

  

……………………………………………………............................  

  

Imię i nazwisko recytatora, klasa:  

 

………………………………………………………………………  

  

Tytuły wierszy:  

 

1. K.I. Gałczyński ……….…………………………………………  

2. K.I. Gałczyński ……….…………………………………………  

 

 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA   

(DLA KAŻDEGO RECYTATORA ODDZIELNIE!)  
  

Udział w konkursie jest dobrowolny i wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 
zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dla celów niniejszego konkursu  
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  z dnia 27 
kwietnia 2016 r.  



 

OŚWIADCZENIE  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów 

Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji K. I. Gałczyńskiego SIÓDME NIEBO 

........................................................  
(podpis osoby dorosłej lub opiekuna)  

 

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom 

Kultury im. K. I. Gałczyńskiego z siedzibą w Krakowie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się 

będzie na zasadach przewidzianych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 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). Podanie danych osobowych ma charakter 

dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.  

 

Osobom, które podają dane osobowe, przysługuje prawo do:  

 

a) dostępu do swoich danych osobowych,  

b) poprawiania danych osobowych.  

c) usunięcia danych osobowych  

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację wizerunku na potrzeby realizacji i promocji 

Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji K. I. Gałczyńskiego SIÓDME NIEBO 

 

.............................................................  
(podpis osoby dorosłej lub opiekuna)  

 
Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 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). 

 

 


