
 
 

 
 

 

„KONKURS RECYTATORSKI – NIC DWA RAZY SIĘ NIE ZDARZA” 

SKIEROWANY DO UCZNIÓW SZKÓŁ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE RACIĄŻA 

 

I. Organizatorem „Konkursu Recytatorskiego – Nic dwa razy się nie zdarza”, 

zwanego dalej Konkursem jest Burmistrz Miasta Raciąża.  

II. Celem Konkursu jest uczczenie jednej z najwybitniejszych polskich 

poetek, laureatki literackiej nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej, której 

setną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku. Konkurs ma także 

zachęcić młodzież do częstszego sięgania po poezję, a także doskonalić 

umiejętności recytatorskie i przełamywać obawy uczniów przed występem 

publicznym.  

III. Konkurs odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. w budynku Miejskiego 

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w 

Raciążu.  

IV. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół działających na 

terenie Raciąża.  

V. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie: 

• Uczniowie klas IV-VIII, 

• Uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

VI. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie organizatorowi 

formularza zgłoszeniowego podpisanego przez nauczyciela języka 

polskiego z danej szkoły, na którym znajdą się podstawowe dane 

uczestnika – imię i nazwisko, nazwa szkoły, klasa. Formularz należy 

dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Raciążu do dnia  

10 marca 2023 r.  

VII. Najpóźniej 31 marca 2023 r. Organizator zorganizuje spotkanie z 

uczestnikami i ich opiekunami, podczas którego każdy z nich wylosuje 
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jeden wiersz, który w całości lub w części wyrecytuje podczas Konkursu. 

Lista utworów zostanie przygotowana przez Organizatora.  

VIII. Uczestników Konkursu będzie oceniało jury powołane przez organizatora. 

IX. Podczas recytowania wiersza lub jego fragmentu, jury będzie oceniać 

przede wszystkim: 

• rozumienie tekstu, 

• interpretację utworu, 

• poprawność recytacji,  

• stopień opanowania tekstu,  

• dykcję, 

• ogólny wyraz artystyczny. 

X. Jury przyzna I, II oraz III miejsce w obu kategoriach. Organizator 

zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy 

Konkursu otrzymają dyplomy z podziękowaniami za udział.  

XI. Udział w Konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu, 

przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku uczestnika 

na potrzeby organizacji i promocji Konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Burmistrz 

Miasta Raciąż 09-140 Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17, e-mail: 

sekretariat@miastoraciaz.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Agnieszki 

Sztuwe, z którym kontakt możliwy jest przez e-mail: rodo@miastoraciaz.pl lub 

pocztę tradycyjną 09-140 Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17. Dane osobowe 

będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

konkursów, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz 

innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji 

danych wynikającego z przepisów prawa. W przypadku opublikowania zdjęć ze 

zgodą na publikację imienia i nazwiska, do czasu wycofania zgody.  

4. Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie 

Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, 

współpracownikom, osobom obsługującym Administratora pod kątem 

prawnym, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celu. 

5. Każda osoba ma prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, 

usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia 

sprzeciwu, w zakresie i z wyjątkami wskazanymi w RODO. 

6. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w 

Konkursie. 

8. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. Dane mogą nie są 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 


