REGULAMIN
44. KONKURSU RECYTATORSKIEGO
WARSZAWSKA SYRENKA
w Otwocku
I.

ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Kultury i Turystyki w Otwocku
II.

UCZESTNICY KONKURSU

Uczniowie szkół podstawowych: klasy 0 – III (od 6-ciu lat)
klasy IV – VI
klasy VII – VIII
III.

REPERTUAR


Klasy 0 – III: jeden utwór (wiersz) – tematyka dowolna. Czas trwania
indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 1,5 minuty.



Klasy IV-VI i VII-VIII: dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden
fragment prozy) – tematyka dowolna. Łączny czas trwania prezentacji nie
może przekroczyć 3 minut



Prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości
literackiej, które zostały opublikowane w formie książkowej lub w
czasopismach literackich.



Utwory powinny prezentować jak najlepiej możliwości interpretacyjne
recytującego. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wybrane przez
recytatora dwa utwory były zróżnicowane w treści i nastroju.



Prosimy o unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w
podręcznikach szkolnych.



Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru.



Uczestnik z terenu Otwocka może brać udział tylko w eliminacjach
otwockich. Udział w eliminacjach w kilku gminach może skutkować
dyskwalifikacją.

IV.

KRYTERIA OCENY


Jury jest powoływane przez właściwych organizatorów na każdym etapie
eliminacji Konkursu



Członkowie jury składają oświadczenia o niezależności i bezstronności
względem uczestników których oceniają. Złożenie oświadczenia w formie
pisemnej jest obowiązkowe na każdym poziomie eliminacji Konkursu i
stanowi obowiązkowy załącznik do protokołu. Brak załącznika w postaci
oświadczenia jest podstawą do unieważnienia eliminacji.



Jury ocenia:
• dobór repertuaru
• interpretacja utworu
• kultura mowy
• ogólny wyraz artystyczny

V.

NAGRODY



Każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa w Konkursie



Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii wiekowych otrzymują
dyplomy
i kwalifikują się do Konkursu Powiatowego.

VI.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Eliminacje miejskie Konkursu Warszawskiej Syrenki w Otwocku będą



odbywać się w Klubie Mlądz w dniach: 20 marca i 21marca 2021 roku.
Godzina występu przed komisją zostanie ustalona indywidualnie z każdym



uczestnikiem


Uczestnicy będą mogli wejść do budynku Klubu z jednym opiekunem.



Każdy uczestnik będzie miał zapewnione środki do dezynfekcji. Organizator
zapewni warunki sanitarne zgodne

z przepisami i wytycznymi wydanymi

przez Główny Inspektorat Sanitarny w zakresie ochrony przed COVID- 19
Każdy uczestnik jest zobowiązany do zabrania ze sobą wypełnionego przez



Opiekuna prawnego "Oświadczenie o Stanie Zdrowia - COVID-19" oraz
oświadczenia wyrażającego zgodę na publikację danych osobowych w celu
ogłoszenia werdyktu komisji.
Uczestnicy będą zgłaszać się w wyznaczonych dla nich godzinach, tak, aby



zachować reżim sanitarny.
Werdykt komisji zostanie ogłoszony dnia 23 marca o godzinie 12.00 w formie



elektronicznej (online) na stronie internetowej MOKTiS
Dyplomy dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej



będą do odbioru począwszy od dnia 24 marca w Sekretariacie Klubu Mlądz w
godzinach 12.00 – 20.00
Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej przechodzą do



Eliminacji Powiatowych Konkursu Warszawskiej Syrenki.
VII.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
informujemy, że:

- administratorem danych osobowych osób biorących udział w Konkursie jest
Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku.
- administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za
pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@dabrowski-kancelaria.pl.
- administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do
przeprowadzenie Konkursu na każdym jego etapie oraz wszelkich czynności
związanych z organizacją Konkursu.
- dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom,
działającym w ramach realizacji Konkursu.
- administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia
Konkursu, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia Konkursu
(w ramach wszystkich eliminacji). Dane laureatów Konkursu mogą być przetwarzane
przez okres dłuższy związany z jego promocją i reklamą.
- przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
w Konkursie.
- administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o
Państwa dane osobowe.

