
REGULAMIN  

konkursu recytatorskiego „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki” 

2021 – edycja on-line 

Organizator Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku 

1. Cele konkursu: 

 kształtowanie umiejętności prezentacji tekstu poetyckiego, 

 podnoszenie kultury żywego słowa, 

 rozbudzenie wrażliwości na piękno mowy ojczystej, 

 popularyzacja utworów literatury polskiej. 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat z Białegostoku i powiatu 

białostockiego. Dzieci mogą być zgłaszane do konkursu przez placówkę lub 

indywidualnie przez rodziców bądź opiekunów prawnych. Jedna placówka może zgłosić 

maksymalnie dwoje dzieci. W przypadku zgłoszeń z placówki należy podać dane 

kontaktowe instytucji i delegującego nauczyciela. Zaś w przypadku zgłoszeń 

indywidualnych należy podać miejscowość zamieszkania uczestnika oraz kontakt 

telefoniczny i e-mailowy do opiekunów. 

3. Dziecko prezentuje jeden dowolny wiersz. 

4. Aby zgłosić dziecko do udziału w konkursie należy do dnia 22 kwietnia 2021 r.: 

 przesłać drogą elektroniczną nagranie video recytacji uczestnika (akceptujemy nagrania 

wykonane telefonem komórkowym) poprzez internetową platformę do darmowej wysyłki 

plików np. https://wetransfer.com (do 2GB) podając adres odbiorcy 

z.butkiewicz@mdk.bialystok.pl. W nazwie pliku proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, 

 wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej MDK 

www.mdk.bialystok.pl, zakładka konkursy - teatr. 

Na podany w formularzu adres e-mail otrzymają Państwo kopię zgłoszenia będącą 

potwierdzeniem jego wysłania. 

5. Oceny prezentacji uczestników dokona jury powołane przez Organizatora konkursu. 

Decyzja jury jest ostateczna. 

6. Komunikat z wynikami konkursu (zawierający imię, nazwisko, wiek uczestnika, 

placówkę, imię i nazwisko opiekuna) zostanie zamieszczony na stronie internetowej MDK 

oraz przesłany na podany w zgłoszeniu adres mailowy opiekuna i placówki zgłaszającej 

uczestnika w dniu podsumowania. 

7. Podsumowanie konkursu odbędzie się w formie zdalnej. Nagranie z prezentacją 

podsumowującą konkurs zostanie opublikowane 6 maja 2021 roku o godz. 10.00 

na stronie www.mdk.bialystok.pl oraz na fanpage’u placówki na portalu Facebook 

www.facebook.com/MDK.Bialystok. 

http://www.mdk.bialystok.pl/
http://www.facebook.com/MDK.Bialystok


8. Nagrody i wyróżnienia wraz z dyplomami opiekunowie laureatów będą mogli odebrać 

od 10.05.2021 r. do 10.06.2021 r., w dni powszednie, w godzinach 9.00-18.00 

w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku, ul. Warszawska 79a. Istnieje możliwość 

przesłania nagrody na koszt odbiorcy, w tym celu prosimy o kontakt mailowy pod 

adresem z.butkiewicz@mdk.bialystok.pl. Nagrody nieodebrane we wskazanym terminie 

pozostaną do dyspozycji Organizatora. 

9.  Postanowienia końcowe. 

 Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada niezbędną 

dokumentację, umożliwiającą uczestnictwo dziecka w konkursie (w tym: zgodę 

opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie i na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka) oraz oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał niniejszy regulamin oraz 

Klauzulę informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora i nie zgłasza 

zastrzeżeń. 

 Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z uznaniem 

warunków regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację danych osobowych 

autora i opiekuna oraz ich wizerunków w materiałach dotyczących konkursu - w tym 

na stronie internetowej Organizatora oraz w środkach masowego przekazu. 

 Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu - Młodzieżowy Dom 

Kultury w Białymstoku. 

 Dane osobowe uczestników i ich opiekunów będą wykorzystane w celu przeprowadzenia 

konkursu (wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród i wyróżnień) oraz publikowane 

w materiałach dotyczących konkursu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nagrań
1
, w tym 

wizerunku uczestnika, na stronie internetowej Organizatora i w środkach masowego 

przekazu w celach promowania imprezy oraz kształtowania pozytywnego wizerunku 

placówki. W związku z powyższym uczestnikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie. 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Sytuacje nieobjęte 

niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została zamieszczona 

na stronie https://mdk.bialystok.pl/index.php/organizacja-pracy/informacja-dotyczaca-

ochrony-danych-osobowych 

 Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają: 

Iwona Dzierma, e-mail: i.dzierma@mdk.bialystok.pl, 

Zuzanna Butkiewicz, e-mail: z.butkiewicz@mdk.bialystok.pl, 

tel. 85 732 79 49, Dział Organizacji Imprez, Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku, 

ul. Warszawska 79a, 15-201 Białystok. 

                                                           
1
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