
Złoty Klon 

   Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Joanny Drażby  
 
      Regulamin konkursu: 
 

I. ORGANIZATORZY: 
 

Biblioteka Publiczna Gminy Wągrowiec w Łeknie – Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie.  
 

II. PATRONAT NAD KONKURSEM ORAZ NAGRODĘ SPECJALNĄ UFUNDOWAŁA: 
 

 
III. CELE KONKURSU: 

   
1. Pielęgnowanie kultury języka ojczystego. 

2. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji. 

3. Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej. 

4. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów. 

 
IV. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Wągrowieckiego  

  i przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: 

 

  • kategoria I – uczniowie klas IV-VI  -   poezja optymistyczna, wesoła lub żartobliwa,       

pozytywnie nastawiająca do życia,  

  • kategoria II – uczniowie klas VII-VIII   -  poezja Tadeusza Różewicza lub Krzysztofa  

Kamila Baczyńskiego.  

 

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest przygotować 1 wiersz i zaprezentować go przed Jury. 

3. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu jest zaakceptowanie i wypełnienie zgody 

dołączonej do regulaminu a dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania 

wizerunku uczestnika.  

4. Liczba uczestników ograniczona do dwóch osób z każdej kategorii z jednej szkoły. 

5. Uczestników konkursu należy zgłosić telefonicznie do dnia 21.10.2021.  

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 

 

1. Finał konkursu odbędzie się 26.10.2021r. (wtorek) w Gminnym Ośrodku Kultury 

    w Łeknie o godzinie 900. 

  2. Prezentowane utwory oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora. 

 

VI. INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 67 2616 011. 

 

 

 



 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i danych dziecka 

Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem 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 dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). Publ. Dz. Urz. UE L NR 119, s. 1 wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 

mojego dziecka/mojego*: ………………………………………………………….….. Zgoda dotyczy zdjęć i 

filmów zarejestrowanych w ramach konkursu organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Wągrowiec w 

Łeknie. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć oraz nazwisk na stronie instytucji oraz profilu facebook, w 

kronikach, folderach i prasie w celu promowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie i BPGW w 

Łeknie oraz osiągnięć i umiejętności dziecka 

 

 

podpis rodzica/opiekuna prawnego       miejscowość, data 

 

 


