REGULAMIN
konkursu recytatorskiego „Niektórzy lubią poezję”
§1
1. Organizatorami konkursu recytatorskiego „Niektórzy lubią poezję” są: Biblioteka
Główna, Instytut Filologii Polskiej, Instytut Nauk o Informacji oraz Biuro Promocji
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej (dalej nazywani
Organizatorem).
2. Konkurs odbędzie się 18 marca 2019 r. w budynku głównym Uniwersytetu
Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. VI-VIII),
gimnazjalnych (kl. III) oraz średnich.
4. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie we właściwym terminie udziału w konkursie
oraz przygotowanie odpowiedniego repertuaru – jednego utworu dowolnego
krakowskiego poety.
5. Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez złożenie dokładnie wypełnionej karty
zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet
Pedagogiczny do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
6. Wysłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się
z treścią regulaminu.
7. Nieczytelne i źle wypełniona karty zgłoszeń nie będą brane pod uwagę przez
Organizatora.
8. Szkoła ma obowiązek przekazania nauczycielom prowadzącym oraz zainteresowanym
uczniom wzoru karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych,
a także sprawdzenia poprawności ich wypełnienia. Obowiązujące wzory dokumentów
można pobrać ze strony Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie: http://bg.up.krakow.pl.
9. Do konkursu mogą przystąpić maksymalnie dwie osoby reprezentujące tę samą
placówkę edukacyjną w danej kategorii wiekowej. Mogą one zostać wyłonione na
drodze szkolnych eliminacji lub - w przypadku, gdy chęć udziału wyraziły nie więcej
niż 2 osoby - na podstawie przesłuchania przeprowadzonego przez nauczyciela
prowadzącego.
10. Repertuar zgłoszony Organizatorowi nie może być zmieniony.
§2
1. Uczestnicy przystępują do konkursu w dwóch kategoriach wiekowych:
Kat. I - uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych
Kat. II - uczniowie III klasy gimnazjów oraz uczniowie szkół średnich.
2. Repertuar uczestników obejmuje jeden wiersz poety krakowskiego. Czas wykonania
nie może przekroczyć 4 minut. Przekroczenie czasu prezentacji spowoduje jej
przerwanie.
§3
1. Do oceny prezentacji konkursowych Organizator powoła skład Komisji oceniającej.
2. W skład Komisji wejdą fachowcy z dziedziny recytacji, literatury oraz pedagodzy
posiadający doświadczenie w pracy z młodzieżą.
3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny według następujących kryteriów:

4.
5.
6.
7.

 dobór repertuaru (teksty wyłącznie krakowskich poetów, wartości artystyczne
utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych i wieku uczestnika),
 kultura żywego słowa,
 ogólny wyraz artystyczny.
Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka
Komisji wszystkich uczestników konkursu.
Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
Każdy uczestnik może wystąpić tylko raz w aktualnej edycji konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian na każdym etapie trwania
konkursu.

8. UWAGA: W celu stworzenia jak najlepszej organizacji konkursu karty zgłoszeń
zakwalifikowanych uczestników należy przesłać do Organizatora najpóźniej
2 tygodnie przed terminem konkursu, tj. do 4 marca.
§4
Informacja
o przetwarzaniu danych osobowych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach konkursu recytatorskiego „Niektórzy lubią
poezję”.
Na podstawie art. 13 (lub/i) 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 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) (Dz. U. UE
L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. – dalej: RODO lub Rozporządzenie), informujemy, że:
1. Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Danych Osobowych Uczestników konkursu recytatorskiego „Niektórzy
lubią poezję” jest Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (adres: ul. Podchorążych
2, 30-084 Kraków, strona internetowa: www.up.krakow.pl). Z administratorem danych
osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@up.krakow.pl lub pisemnie na
adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym.
2. Inspektor Ochrony Danych:
Uczestnicy, Opiekunowie Prawni Uczestników lub Opiekunowie Faktyczni Uczestników –
Nauczyciele mogą skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem
Ochrony Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych, korzystania
z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres elektroniczny
iod@up.krakow.pl, lub adres Administratora Danych, wskazany w pkt I.
3. Cele przetwarzania danych osobowych:
Uczelnia przetwarza dane osobowe w ramach:
a) wykonywania czynności zgodnie z udzieloną przez uczestników i opiekunów
prawnych zgodą - art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia (UE) w celu:
 organizacji i realizacji konkursu recytatorskiego „Niektórzy lubią poezję”,
 wykonania i opublikowania materiałów dokumentujących przeprowadzenie konkursu,
w tym wręczenia nagród (zdjęcia, nagrania);
 w celach kontaktowych (ustalenia szczegółów organizowanego konkursu)
4. Odbiorcy danych osobowych:

Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym
uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.
5. Okres przechowywania danych osobowych uczestników:
Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia (UE), tj. odrębnej
zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach organizacji i realizacji Konkursu będą
przetwarzane maksymalnie przez okres 6 miesięcy lub do czasu jej odwołania. „Oświadczenia
o wycofaniu zgody” należy przesłać na adres korespondencyjny Administratora danych
z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adres poczty elektronicznej:
info@up.krakow.pl.
6. Prawa osób, których dane dotyczą:
Uczestnicy, Opiekunowie Prawni Uczestników, Opiekunowie Faktyczni Uczestników Nauczyciele mają prawo do:
 dostępu do swoich danych (informacji o przetwarzanych przez Administratora
Danych), w tym uzyskania kopii danych. Prawo będzie realizowane w zakresie
technicznie
i prawnie możliwym,
 sprostowania (poprawiania danych, gdy są niezgodne z stanem rzeczywistym),
 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych
prawem.
 Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, Uczestnicy mają
prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędnym
warunkiem udziału w przygotowaniu i realizacji konkursu recytatorskiego „Niektórzy lubią
poezję” (w tym przeprowadzanej rekrutacji).
7. Instytucja nadzorcza w zakresie danych osobowych:
Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Uczestnicy/Opiekunowie Prawni Uczestników/Opiekunowie Faktyczni Nauczyciele, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia, mają prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego.

