
 

TURNIEJ SŁOWA 2021 

„DZIECI MAJĄ GŁOS.” 

 

REGULAMIN  

 

ORGANIZATOR GŁÓWNY 

Kujawsko- Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 

 

WSÓŁORGANIZATOR 

Wąbrzeski Dom Kultury w Wąbrzeźnie 

 

TERMIN I MIEJSCE- ETAP WOJEWÓDZKI 

Turniej odbywać się będzie w dniach 17-19 czerwca 2021 r. w Kujawsko- Pomorskim Centrum 

Kultury w Bydgoszczy ( pl. Kościeleckich 6). Początek- g. 9.00 

 

TERMIN I MIEJSCE- ELIMINACJI WSTĘPNYCH 

Turniej odbywać się będzie w dniu 24 maja 2021 roku w Wąbrzeskim Domu Kultury,  

ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno. Początek- godz. 9.00 

 

CELE 

- zachęcanie dzieci i młodzieży do wspólnej zabawy twórczej, której tworzywem jest słowo; 

- inspirowanie do twórczych poszukiwań indywidualnych sposobów artystycznej wypowiedzi ze 

wskazaniem na takie formy jak recytacja oraz sztuki plastyczne (ilustracja); 

- popularyzacja polskiej i światowej literatury dziecięcej i młodzieżowej ze szczególnym 

uwzględnieniem utworów poetyckich poprzez zachęcanie do poszukiwań repertuarowych; 

- zainteresowanie najmłodszych sztuką recytacji, jako szczególną formą pielęgnacji ojczystego 

języka polskiego, a tym samym dbałość o kulturę i estetykę „żywego słowa”; 

- konfrontacja osiągnięć twórczych i wymiana doświadczeń artystycznych w województwie 

kujawsko-pomorskim; 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 

Turniej obejmuje swoim zasięgiem województwo kujawsko- pomorskie i ma charakter otwarty.  

Uczestnikami mogą być uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych. 

 



Turniej Słowa obejmuje dwie różne formy artystycznego wyrazu: 

A – Turniej Recytatorski 

B – Turniej Ilustratorski 

Uwaga! Oba Turnieje przeznaczone są dla wszystkich kategorii wiekowych. 

 Ten sam uczestnik może przystąpić jednocześnie do Turnieju Recytatorskiego  

i Ilustratorskiego. Jeżeli uczestnik przystępuje do Turnieju kolejny raz, prezentowany przez 

niego repertuar/praca plastyczna musi być inny/inna niż we wcześniejszych edycjach 

Turnieju.Uczestnik może reprezentować tylko jedną instytucję.   

 

A. Turniej Recytatorski 

 

Każdy uczestnik prezentuje jeden wiersz lub fragment prozy korzystając  

z dowolnie wybranej literatury polskiej i światowej opublikowanej w książkach 

lub uznanej prasie literackiej. Jeżeli wiersz jest długi, można przedstawić jego 

fragment. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.Podczas 

trwania Turnieju obowiązuje ten sam tekst – od eliminacji po finał.Wykonawcą 

jest jedna osoba. Nie może to być duet, grupa dzieci czy też mały zespół 

teatralny.W formule Turnieju nie mieści się monodram. Tego rodzaju propozycje 

sceniczne będą mile widziane w innych organizowanych przez nas konkursach. 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowy dobór repertuaru. Musi 

być on zgodny z wiekiem wykonawcy i nie powinien przekraczać możliwości 

odtwórczych młodego człowieka. Najlepiej poruszać się w obszarze autentycznej 

literatury dziecięcej i młodzieżowej.W odniesieniu do formy prezentacji, 

preferowane będą propozycje skupione na słowie mówionym. Prosimy nie 

stosować zabiegów teatralizacji. 

 

B.  Turniej Ilustratorski  

 

Uczestnik tego Turnieju proponuje jedną lub maksymalnie trzy prace plastyczne wykonane 

dowolną techniką i w dowolnym formacie, będące ilustracjami wierszy lub prozy dziecięcej lub 

młodzieżowej. Prace mogą dotyczyć jednego lub kilku utworów. Prosimy na odwrocie umieścić 

imię i nazwisko autora pracy oraz tytuł i autora tekstu literackiego.Prace należy najpierw 

dostarczyć do organizatorów eliminacji wstępnych tj. Wąbrzeskiego Domu Kultury, gdzie 

poddane będą wstępnej weryfikacji. Wybrane prace trafią do Kujawsko-Pomorskiego Centrum 

Kultury w Bydgoszczy i tam będą ostatecznie ocenione i nagrodzone. Najciekawsze z nich 



wyeksponujemy na wystawie towarzyszącej finałowi Turnieju. Autorzy tych prac odbiorą 

nagrody osobiście w czasie finału. 

 

Uwaga! Prace niepodpisane nie będą brane pod uwagę.  

 

ZASADY UDZIAŁU 

Osoby chętne do wzięcia udziału w Turnieju Słowa muszą przejść eliminacje wstępne, które 

odbędą się w Wąbrzeskim Domu Kultury, ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno w dniu 24 maja 

2001 roku. Aby zgłosić swój udział, należy pobrać i wypełnić Kartę Zgłoszenia dostępną na 

stronie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy lub Wąbrzeskiego Domu 

Kultury  i dostarczyć do Wąbrzeskiego Domu Kultury do dnia 14 maja 2001 roku. Ta sama 

data dotyczy dostarczenia prac na Turniej Ilustratorski.  

Uwaga! 

Ta sama Karta Zgłoszenia obowiązuje na wszystkich etapach Turnieju. 

Jury organizatorów eliminacji wstępnych typuje do udziału w finale Turnieju Słowa zarówno 

Recytatorskim, jak i Ilustratorskim od jednego do trzech wykonawców z każdej grupy 

wiekowej (trzy osoby z kl. I-III, trzy osoby z kl. IV-VI oraz trzy osoby z grupy kl. VII-VIII). 

W sytuacjach spornych ostateczna decyzja należy do Organizatora Głównego Turnieju. 

 

JURY, NAGRODY 

- Prezentacje finałowe oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora Głównego 

- Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców i obejrzeniu nadesłanych prac plastycznych, Jury 

przyzna wyróżnienia i nagrody rzeczowe w dwóch odrębnych kategoriach prezentacji (recytacja 

i ilustracja) zachowując jednocześnie podział na trzy kategorie wiekowe. 

 

JURY, NAGRODY – ELIMINACJE WSTĘPNE 

-  Podczas eliminacji wstępnych prezentacje oceniać będzie Jury powołane przez Dyrektora 

Wąbrzeskiego Domu Kultury 

- Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców i obejrzeniu nadesłanych prac plastycznych, Jury 

wybierze laureatów w dwóch odrębnych kategoriach prezentacji (recytacja i ilustracja) 

zachowując jednocześnie podział na trzy kategorie wiekowe. 

FINAŁ  

Finał TURNIEJU SŁOWA „DZIECI MAJĄ GŁOS”odbędzie się w trzech turach: 

17 czerwca 2021 r. (czwartek) – uczniowie klas I-III szkół podstawowych, 

18 czerwca 2021 r. (piątek) –  uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, 



19 czerwca 2021 r. (sobota) – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych. 

Prezentacje będą miały miejsce w Salonie Hoffman w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury  

w Bydgoszczy, Plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz. 

 

ORGANIZATOR GŁÓWNY TURNIEJU 

Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury  

w Bydgoszczy 

plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz 

tel. 52 585 15 01–03 

fax 52 585 15 00 

sekretariat@kpck.pl 

 

WSPÓŁORGANIZATOR 

Wąbrzeski Dom Kultury 

ul. Wolności 47 

87-200 Wąbrzeźno 

tel. 56 6881727, wew.24 

 

Dodatkowe informacje na: 

www.kpck.pl 

www.wdkwabrzezno.pl 

 

Informacji udziela: 

Wioleta Górska- Nowik 

wioleta.gorska-nowik@kpck.pl;  

tel. 691072211 

 

Dorota Otremba – Kierownik Działu Animacji Kultury WDK 

animacja@wdkwabrzezno.pl 

tel. 56 688 1727, wew.24, 535436071 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@kpck.pl
http://www.kpck.pl/
http://www.wdkwabrzezno.pl/
mailto:wioleta.gorska-nowik@kpck.pl
mailto:animacja@wdkwabrzezno.pl


OŚWIADCZENIE RODO 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ………………………….…… 

          (imię i nazwisko) 

 

w eliminacjach wstępnych Konkursu pt. „Dzieci mają głos” – Turniej Recytatorki*/Turniej 

Ilustratorski*  organizowanego przez Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno. 

Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) oraz Ustawą 

z dnia 10 maja 2018 r. (D.U. poz. 1000). Wyrażam również zgodę na wykonywanie zdjęć mojemu 

dziecku podczas rozstrzygnięcia w/w konkursu i wykorzystanie ich w sposób etyczny w materiałach 

promocyjnych domu kultury, gablotach i tablicach wystawienniczych, Miejskiej Telewizji Kablowej, 

Gazecie CWA, Gazecie Pomorskiej oraz stronach www.wdkwabrzezno.pl, www.wabrzezno.com, 

portalu społecznościowym domu kultury, Urzędu Miasta Wąbrzeźno, Kujawsko- Pomorskiego 

Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz aplikacji „Blisko”. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie 

danych osobowych mojego dziecka na dyplomach konkursowych. Udzielam wyłącznej i nieodpłatnej 

licencji WDK na dowolne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest wizerunek 

oraz mojego dziecka i emitowanie nagrania w programach realizowanych przez Miejską Telewizję 

Kablową w Wąbrzeźnie. Wyrażam również zgodę na podpisanie zdjęć i nagrań z wizerunkiem mojego 

dziecka imieniem i nazwiskiem.  

W związku z przetwarzaniem przez Wąbrzeski Dom Kultury danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:  

1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), 

2. do sprostowania danych (art. 16. RODO), 

3. do usunięcia danych (art. 17 RODO), 

4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO), 

6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 

7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych,  

w tym profilowania (art. 22 RODO). 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych Pani/Pana/dziecka jest Wąbrzeski Dom Kultury z siedzibą  

87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 47; 

2) z inspektorem ochrony danych WDK mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail 

sekretariat@wdkwabrzezno.pl; 

3) dane osobowe Pani/Pana/dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;  

4) dane osobowe Pani/Pana/dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia 

przedmiotowego konkursu; 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania; 

http://www.wdkwabrzezno.pl/
http://www.wabrzezno.com/


6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana/dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.; 

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych Pani/ Pana/dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne w celu 

przeprowadzenia konkursu; 

8) dane Pani/Pana/dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  

 

…………………………………………

… 

(podpis osoby składającej oświadczenie) 

*niepotrzebne skreślić 

 

 


