REGULAMIN
5. Konkursu Najpiękniejszej Wymowy Języka Ojczystego

I.

Organizator konkursu
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu.

II.

Odbiorcy konkursu
Przedszkolaki, które do dnia przeprowadzenia konkursu tj. 21 lutego 2019 r. ukończą 6 lat
oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

III.

Cele konkursu
Kultywowanie dbałości o poprawną polszczyznę, staranną wymowę oraz kulturę słowa
mówionego.

IV.

Przedmiot i forma konkursu
 Wygłoszenie z pamięci lub przeczytanie tekstu ze szczególną dbałością o poprawną
wymowę. Dobór tekstu dowolny, lecz musi to być polska literatura dla dzieci lub
młodzieży – wiersz lub fragment prozy. Czas występu – do 3 minut. Prezentacje muszą
być indywidualne.
 Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego
(Załącznik nr 1) należy złożyć do 13 lutego 2019 r. w Dziale Instrukcyjno-Promocyjnym
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle lub przesłać mailowo
na adres promocja@mbpkk.pl.
 Wypełnioną Klauzulę informacyjną dla konkursu (Załącznik nr 2) należy przekazać
organizatorowi do dnia konkursu.

V.

Termin konkursu
Przesłuchania odbędą się 21 lutego 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Kędzierzynie-Koźlu, Rynek 3 (II piętro) od godz. 9.30 do 14.00.
Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej 22 lutego 2019 r.
Nagrody zostaną wręczone laureatom 7 marca 2019 r. o godz. 11.00 w Miejskiej Bibliotece
Publicznej, Rynek 3.

VI.

Ocena wystąpień
Oceny wystąpień uczestników konkursu dokona Jury powołane przez Organizatora.
Kryteria oceny wystąpień:
 technika czytania (poprawność artykulacji głosek, dykcja, płynność, tempo czytania,
intonacja),
 dobór i stopień trudności tekstu.
Wystąpienia dzieci nie są oceniane w ramach odrębnych grup wiekowych.

VII. Nagrody
Autorzy najlepszych prezentacji otrzymają nagrody książkowe. Organizatorzy nie przesyłają
przyznanych nagród, przyznaną nagrodę należy odebrać podczas uroczystości wręczenia nagród
lub w bibliotece (MBP, Rynek 3) w ciągu 5 dni roboczych po uroczystości wręczenia nagród. W

przypadku nieodebrania nagrody w wyżej określonym czasie nagroda przepada, a laureaci
otrzymują jedynie dyplom uczestnictwa.
VIII. Dane osobowe:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Miejska Biblioteka
Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mbpkk.pl
3. Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu promocji czytelnictwa
tj. statutowych działań Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a
ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Imię, nazwisko, wiek, szkoła oraz wizerunek uczestnika konkursu zostanie opublikowany
na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej (http://mbpkk.pl), może zostać opublikowany
na Facebooku (https://www.facebook.com/mbpkk).
5. Dane osobowe uczestnika przechowywane będą przez okres 25 lat, lub do momentu
odwołania zgody.
6. Opiekun prawny uczestnika konkursu, a przypadku uzyskania pełnoletności uczestnik
konkursu ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Opiekun prawny uczestnika konkursu, a przypadku uzyskania pełnoletności uczestnik
konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże jej brak może skutkować
odmową uczestnictwa w Konkursie Najpiękniejszej Wymowy Języka Ojczystego.
IX.

Zapisy końcowe
a. Informacje na temat wyników konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej
biblioteki oraz przesłane pisemnie do szkół.
b. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
c. W sprawach spornych wynikających z interpretacji Regulaminu ostateczną decyzję
podejmuje Organizator w porozumieniu z Jury.
d. Regulamin niniejszy zostaje ogłoszony na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

Sekretariat konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna
Dział Instrukcyjno-Promocyjny
Rynek 3
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 482 37 80 wew. 29
e-mail: promocja@mbpkk.pl

