
TURNIEJ SŁOWA 2022 

„DZIECI MAJĄ GŁOS” 

ELIMINACJE POWIATOWE  

REGULAMIN  

Konkurs recytatorski pt. „JULIAN TUWIM  – DZIECIOM” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się eliminacje Turnieju Słowa 

„Dzieci mają głos” – konkurs recytatorski pt. „Julian Tuwim – dzieciom”.  

Organizatorzy:  

1. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy plac Kościeleckich 6, 

 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01–03, sekretariat@kpck.pl 

2. Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47,  87-200 Wąbrzeźno, 

promocja@wdkwabrzezno.pl, www.wdkwabrzezno.pl 

 

II. CELE KONKURSU 

1. Zapoznanie najmłodszych z twórczością Juliana Tuwima. 

2. Pobudzanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. 

3. Rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół podstawowych. 

4. konfrontacja osiągnięć twórczych i wymiana doświadczeń artystycznych w województwie 

kujawsko-pomorskim. 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z klas „0” oraz uczniów klas I-VI. 

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zaprezentowania jednego wiersza autorstwa Juliana 

Tuwima, czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 min. 

3. Uczestnicy oceniani będą przez jury powołane przez Organizatora w trzech kategoriach 

wiekowych tj.: dzieci z klas „0”, I - III oraz IV – VI. 

UWAGA: DOPUSZCZALNA LICZBA DZIECI Z JEDNEJ KLASY DANEJ SZKOŁY 

NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 3 OSÓB. 

4. Kartę zgłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć osobiście lub 

przesłać na adres mailowy: tywanek@wdkwabrzezno.pl lub promocja@wdkwabrzezno.pl   

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.10.2022 r.  

mailto:sekretariat@kpck.pl
mailto:promocja@wdkwabrzezno.pl
http://www.wdkwabrzezno.pl/


IV. TERMIN I MIEJSCE 

1. Pierwszy etap konkursu odbędzie się 19 października 2022 r., o godz. 9.00 w sali   

 kolumnowej Wąbrzeskiego Domu Kultury.  

2. Laureaci w kategorii I-III oraz IV-VI zostaną zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, 

który odbywać się będzie w dniach 18-19 listopada 2022 r. w Kujawsko- Pomorskim 

Centrum Kultury w Bydgoszczy. 

3. Finał TURNIEJU SŁOWA  odbędzie się w dwóch turach: 

18 listopada 2022 r. (piątek) – uczniowie klas I-III i klas IV-VI szkół podstawowych, 

19 listopada 2022 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. 

 

V. KRYTERIA OCENY 

 1. Dobór i interpretacja utworu. 

 2. Kultura i wyrazistość słowa. 

 3. Dykcja i opanowanie tekstu. 

 

VI. NAGRODY 

Laureaci poszczególnych kategorii otrzymają nagrody oraz dyplomy. Dodatkowo zwycięzcy  

w kategorii I-III oraz IV-VI przepustki do kolejnego etapu. 

- Prezentacje finałowe oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora Głównego  

tj. Kujawsko - Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. 

- Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców Jury przyzna wyróżnienia i nagrody rzeczowe  

w dwóch odrębnych kategoriach zachowując jednocześnie podział na trzy kategorie wiekowe. 

 

VI. OGÓLNE WARUNKI KONKURSU 

1. Sprawy nie ujęte w regulaminie, wynikłe w trakcie konkursu, rozpatruje Organizator  

w porozumieniu z jury. 

2.  Koszty związane z przejazdem, ubezpieczeniem pokrywają instytucje delegujące. 

3.  Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji  

o laureatach i uczestnikach konkursu oraz umieszczenia tych informacji w mat. reklamowych 

organizatora, mediach i internecie. 

4.  W przypadku małej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 

konkursu. 

5.  Nadesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu  

i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Regulamin oraz karta zgłoszenia znajduje się w WDK lub na stronie 

www.wdkwabrzezno.pl.  

ZAPRASZAMY! 

http://www.wdkwabrzezno.pl/


OŚWIADCZENIE 

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

        (imię i nazwisko) 

w Turnieju Słowa - konkursie recytatorskim „Julian Tuwim – dzieciom” (szczebel powiatowy i wojewódzki) 

organizowanym 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 realizowanego konkursu i wykorzystanie ich w sposób etyczny w 

materiałach promocyjnych domu kultury, Miejskiej Telewizji Kablowej, Gazecie CWA, Gazecie Pomorskiej 

oraz stronach www.wdkwabrzezno.pl, www.wabrzezno.com, portalu społecznościowym domu kultury oraz 

Urzędu Miasta Wąbrzeźno, portalu „Kultura w zasięgu”, Kujawsko – Pomorskie Centrum Kultury w 

Bydgoszczy. 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 głos moje 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 Pani/Pana 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; 

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 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) 

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

