
Regulamin  
Konkursu Recytatorskiego pn. „Słowa jak motyle – Wiersze Babci Zosi” 

 
I. Organizator  

Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 
II. Cel  

1. Popularyzacja twórczości regionalnej poetki Zofii Kucharskiej.  
2. Zacieśnienie współpracy z jednostkami kultury i szkołami z terenu Gminy Kozienice. Promocja ich 

działań. 
3. Poznanie i wykorzystanie narzędzi on-line (organizator, uczestnicy, opiekunowie artystyczni). 
4. Przełamanie własnych barier i ograniczeń oraz zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń. 
5. Integracja środowisk kulturotwórczych. 

III. Warunki uczestnictwa 
1. Wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie e-mailem na adres: pit@dkkozienice.pl 

lub dostarczenie osobiście do punktu informacji Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława 
Klimczuka zlokalizowanym na parterze Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach  
(ul. Warszawska 29), do 28 lutego 2022 roku do godz. 20.00. 

2. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania uczestnika (recytatora) do prezentacji 
konkursowych jest uczestnictwo opiekuna artystycznego (nauczyciel, rodzic) w nieodpłatnych 
jednodniowych warsztatach „Poezja w plecaku – jak zachęcić dzieci do czytania i recytowania 
poezji”. Proponowane do wyboru terminy: 2, 9 i 16 marca 2022 roku, w godz. 16.00-20.00 (sala 
teatralna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, ul. Warszawska 29). Zgłoszenia  
na warsztaty odbywają się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia do konkursu, do 28 lutego  
2022 roku do godz. 20.00. W zależności od liczby zgłoszeń ilość proponowanych terminów 
warsztatów może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie  
i mailowo. 

IV. Uczestnicy konkursu 
1. Dzieci z przedszkoli Gminy Kozienice – grupy sześciolatków – 1 zgłoszenie z przedszkola. 
2. Uczniowie szkół podstawowych Gminy Kozienice – dzieci w wieku 7-10 lat (kl. I-III):  

- szkoły z Kozienic: 3 zgłoszenia ze szkoły (jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, 
to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora w wieku 6 lat);  

- szkoły w Gminie Kozienice: 2 zgłoszenia ze szkoły (jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział 
przedszkolny, to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora w wieku 6 lat).   

3. Zgłoszenia indywidualne mieszkańców Gminy Kozienice (rodzic) – dzieci wieku 7-10 lat  
– 5 recytatorów – decyduje kolejność zgłoszeń. 

V. Repertuar 
Uczestnik recytuje jeden wiersz poetki regionalnej pani Zofii Kucharskiej wybrany 
z zaproponowanej przez organizatora publikacji „Wiersze Babci Zosi” wydanej przez Bibliotekę 
Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach. 

VI. Prezentacje konkursowe recytatorów 
1. Prezentacje: 20 kwietnia 2022 rok, godz. 10.00 – sala wystawowa Centrum Kulturalno-

Artystycznego w Kozienicach, ul. Warszawska 29. 
2. Gala Laureatów: 26 kwietnia 2022 rok, godz. 10.00 – sala kameralna Centrum Kulturalno-

Artystycznego w Kozienicach, ul. Warszawska 29. W ramach Gali planowane jest spotkanie  
z poetką Zofią Kucharską. 

3. Gala będzie również transmitowana „na żywo" za pośrednictwem serwisu społecznościowego 
Facebook, na fanpage'u Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka 
https://www.facebook.com/KDKimBK. 

VII. Jury i kryteria oceny uczestników 
1. Jury powołuje organizator. 
2. Jury ocenia: interpretację utworu, kulturę mowy oraz ogólny wraz artystyczny. 
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3. Jury określa Laureatów I, II, III miejsca oraz wyróżnień w dwóch kategoriach wiekowych: 
sześciolatki – przedszkola i dzieci w wieku 7-10 lat – szkoły i zgłoszenia indywidualne.   

VIII. Nagrody 
1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, dyplomy dla Laureatów i dyplomy uczestnictwa  

oraz gadżety KDK dla uczestników i opiekunów artystycznych. 
2. Spośród opiekunów artystycznych Jury nagrodzi jedną osobę za szczególne zaangażowanie  

w przygotowanie uczestnika do prezentacji konkursowej. 
IX.  Dane osobowe 

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29,  
26-900 Kozienice, jako administrator danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz 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 dyrektywy 95/46/WE (RODO), przetwarza zawarte w karcie zgłoszenia 
dane osobowe jedynie w celu organizacji konkursu, zapewniając im pełną ochronę przez 
zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wynikających z przepisów 
prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże udział w konkursie bez ich podania nie jest 
możliwy. Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Każdemu kto uzna,  
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi 
do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. W sprawach związanych  
z przetwarzanymi danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 
- listownie – na adres administratora danych; 
- e-mail: iod@dkkozienice.pl 

X. Wizerunek 
Wypełnienie karty zgłoszenia równoznaczne jest z wyrażaniem zgody na nieodpłatne 
publikowanie wizerunku uczestnika przez KDK na stronie internetowej www.dkkozienice.pl  
oraz na fanpage’u KDK na portalu Faceboook https://www.facebook.com/KDKimBK/, na portalu 
Instagram https//instagram/com/kozienickidomkultury, w miesięczniku „Magazyn Kulturalny 
KDK” w celach związanych z realizacją konkursu. Szkoły i przedszkola uzyskują stosowne zgody 
od rodziców uczestnika we własnym zakresie, w oparciu o regulamin konkursu.  

XI. Inne 
Wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją zapisów zawartych  
w niniejszym regulaminie. 
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