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LUBUSKIE  KONFRONTACJE  ARTYSTYCZNE

O R G A N I Z A T O R

PRZESŁUCHANIA
GMINA ŚWIEBODZIN

07.03.2022 r.



CELE:

ORGANIZACJA: 
IMPREZA PRZEBIEGA W TRZECH ETAPACH: 

                  Eliminacje Gminne w Świebodzińskim Domu Kultury, 07.03.2022 r., od godz. 10:00. 

                                  Eliminacje powiatu świebodzińskiego w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury, 16.03.2022 r.

  
Finał wojewódzki w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie, 13.05.2022 r.

UCZESTNICY:

   

GRUPY WIEKOWE:

KATEGORIE 
WYKONAWCZE:

I etap 

II etap 

R E G U L A M I N

I.  roczniki 
2012 - 2015

II.  roczniki 
2009 - 2011

III.  roczniki 
2006 - 2008

recytacja 
(wszystkie kategorie wiekowe)

wywiedzione ze słowa, 
czyli dowolna forma 

jednoosobowej prezentacji tekstu  
  (tylko dla III kategorii wiekowej)

A B

0 etap 

1. Uczniowie szkół podstawowych.
2. Podopieczni domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków kultury.
3. Osoby indywidualne - za zgodą rodziców / opiekunów prawnych.
4. Mieszkańcy Gminy Świebodzin. 

1. Promocja sztuki recytacji, twórczości poetyckiej, podnoszenie umiejętności recytatorskich.
2. Integracja i wymiana doświadczeń między pedagogami i instruktorami.
3. Popularyzacja dzieł literatury polskiej i powszechnej.
4. Rozbudzenie zainteresowań literackich i aktorskich uczestników oraz ich rozwój intelektualny.



WARUNKI 

1. Repertuar Uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy. Tematyka tekstu jest dowolna,
aczkolwiek dobrana adekwatnie do wieku i możliwości interpretacyjnych uczestnika,

2. Repertuaru nie wolno zmieniać w kolejnych etapach LKA - Recytacja,

3. Czas prezentacji utworu:
 a) dla I kategorii wiekowej - do 2,5 min.
 b) dla II i III kategorii wiekowej - do 5 min.

ZGŁOSZENIA:

1. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 03.03.2022 r. 
(do godz. 23:59) poprzez formularz online.

 FORMA KONKURSU:

2. Przesłuchania mają charakter zamknięty i odbywają się w ściśle określonym gronie (Jury

z grona wszystkich osób biorących udział w przeglądzie. 

PRZESŁUCHANIA:

1. W dniu przesłuchania należy się zgłosić do punktu rejestracyjnego w celu dopełnienia 

UCZESTNICTWA:

ZASADY ZGŁOSZENIA:

1. Zgłoszenia należy dokonać on-line na stronie internetowej www.sdk.swiebodzin.pl,

poprzez formularz umieszczony w zakładce LKA - Recytacja.

2. W dniu przesłuchania, tj. 07.03.2022 r., od godz. 9:30  w holu kinowym (przed salą *

wraz ze swoim opiekunem, musi się zgłosić w celu dopełnienia formalności. 

1. Konkurs ma formułę przesłuchań. 

i uczestnik).

3. Rada Artystyczna nominuje do ETAPU I (dla powiatu Świebodzińskiego) do 6 uczestników

formalności oraz pobrania numeru uczestnika przeglądu. 

widowiskową ŚDK) otwarty będzie punkt rejestracyjny, gdzie każdy uczestnik, 

 3. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przesłuchania jest dostarczenie najpóźniej 

w dniu konfrontacji podpisanej zgody o przetwarzanie danych osobowych (osoby, która 

reprezentuje uczestnika - załącznik nr 1 i uczestnika - załącznik nr 2). 

ź Powyższe zgody dostępne są na stronie internetowej pod adresem 

www.sdk.swiebodzin.pl w zakładce LKA - Recytacja. 

3. Organizator wywołuje uczestnika po numerze, zapraszając do sali przesłuchań.

5. W sali przesłuchań nie mogą przebywać osoby trzecie. Nie dotyczy to 1 opiekuna / instruktora.

6. Po zakończonej prezentacji uczestnik wraca do domu.

7. Wyniki przesłuchań zostaną ogłoszone na stronie  w zakładce LKA. www.sdk.swiebodzin.pl

2. Przesłuchania rozpoczną się od godz. 10:00 .*

4. Kolejność prezentowania się uczestników uzależniona będzie od kolejności zgłoszenia do 

punktu rejestracyjnego.*

* Dokładne godziny przesłuchań i rejestracji dla poszczególnych kategorii wiekowych zostaną 
podane na stronie www Organizatora z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym przed 
terminem realizacji Konfrontacji, po zamknięciu listy zgłoszeń. 



KRYTERIA 
OCENY:

ź

jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przetwarzanie danych 
wizerunkowych na podstawie osobnej zgody,

ź W imieniu niepełnoletniego Uczestnika do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
oraz przetwarzanie danych wizerunkowych zobowiązani są rodzice lub pełnoprawni opiekunowie 
Uczestnika,

ź Do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przetwarzanie danych 
wizerunkowych zobowiązany jest również Uczestnik pełnoletni,

ź W przypadku grupy osób tworzącej jeden podmiot wykonawczy, zgody muszą być podpisane na 
osobnych formularzach przez wszystkich członków takiej grupy. 

ź Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Organizatora przesłuchania 
(www.sdk.swiebodzin.pl, w zakładce LKA - Recytacja).

ź Wymienione wyżej dokumenty należy dostarczyć do Organizatorów Wydarzenia najpóźniej w dniu 
występu Uczestnika. 

ź Brak wyrażenia zgody jest równoznaczny z utratą praw do udziału w Lubuskich Konfrontacjach 
Artystycznych – Recytacja. 

Osoba reprezentująca Uczestnika (rodzic / opiekun prawny / instruktor prowadzący) zobowiązana 

NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI:

1. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do interpretacji treści Regulaminu.
2. 
3. Placówki delegujące Uczestników lub osoby Reprezentujące na własny koszt ubezpieczają 
Uczestników na czas pobytu i przejazdu na Przesłuchania.
4. Zapytania dotyczące Przesłuchania prosimy kierować na adres e-mail: sdk.swiebodzin@gmail.com
5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów organizacyjnych instytucji
realizującej Przesłuchania, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
6. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji podanych 
w procesie rekrutacji.
7. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników, za których odpowiedzialność 
spada na bezpośrednich Opiekunów.
8. Regulaminy dla ETAPU I - POWIATOWEGO i ETAPU II - FINAŁ WOJEWÓDZKI - LKA RECYTACJA 
znajdują się na stronach organizatora:
   a) www.zok.zbaszynek.pl - ETAP I   
   b) www.lubuskieart.pl - ETAP II. 
9. W przypadku obowiązywania obostrzeń sanitarnych wynikających z pandemii i braku możliwości 
dotrzymania terminów poszczególnych etapów Konfrontacji, Organizator Wydarzenia podejmie 
decyzję o wyznaczeniu nowych terminów.

Uczestnicy przeglądu oraz ich opiekunowie i instruktorzy przyjeżdżają na własny koszt.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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) Świebodziński Dom Kultury informuje, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Świebodziński Dom Kultury, znajdujący się przy ulicy 
Piłsudskiego 39/41 w Świebodzinie. 
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Monika 
Matela, adres do kontaktu: inspektor@cbi24.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO: 

ź Dobór repertuaru

ź Interpretacja utworu

ź Warsztat recytatora

ź Ogólny wyraz artystyczny

ź Celowość użycia dodatkowych środków wyrazu



 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
ź obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych)
ź zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych)

ź  zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów 
(zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

ź umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych).

Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są 
na danych osobowych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
ź realizacji statutowych zadań Świebodzińskiego Domu Kultury, 
ź promocji działalności Świebodzińskiego Domu Kultury oraz osiągnięć i umiejętności uczestników 

zajęć (zajęcia poza szkolne realizowane w jednostce), za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) 
wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO, 

ź realizacji Lubuskich Konfrontacji Artystycznych  - przed, w trakcie oraz po realizacji konkursu. 
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w 
punkcie 4, a  po tym czasie archiwizowane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy 
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie 
są poddawane profilowaniu.
 10. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na rozpowszechnianie wizerunku poprzez jego 
publikację na portalu społecznościowym Facebook, dane będą przekazywane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych (USA) na podstawie art.49 ust. 1 lit. a RODO zgodnie z 
którym „W razie braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 lub 
braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46, w tym wiążących reguł korporacyjnych, 
jednorazowe lub wielokrotne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej mogą nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, 
poinformowana o ewentualnym ryzyku, z którymi – ze względu na brak decyzji stwierdzającej 
odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń – może się dla niej wiązać 
proponowane przekazanie, wyraźnie wyraziła na nie zgodę”. Informujemy jednocześnie, iż w/w 
państwo trzecie (tj. USA) nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony danych.

ZAŁĄCZNIKI:

ź  Załącznik nr 1: 

ź  Załącznik nr 2: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika niepełnoletniego. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Reprezentującego. 

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE - RECYTACJA
07.03.2022 r. od godz. 10:00

(ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE do 03.03.2022 r., do 23:59)

ŚWIEBODZIŃSKI DOM KULTURY

ul.Piłsudskiego 39/41 

66-200 Świebodzin
LUBUSKIE  KONFRONTACJE  ARTYSTYCZNE

Oświadczam, że zapoznałem/am się 
z regulaminem imprezy i akceptuję jego postanowienia w całości.

(tel. 68 475 08 08, sdk.swiebodzin@gmail.com)
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