
R E G U L A M I N 

 

Konkursu online ,,Góralskie Serce,, 

 

kwalifikującego do 

 

XLV Gminnego Przeglądu Recytatorów i Gawędziarzy 

im. Andrzeja Skupnia -Florka 

Dla młodzieży szkół podstawowych oraz szkół średnich. 

 
 

1. Cel Przeglądu: 

- zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą regionu i pięknem 

gwary 

- podtrzymanie tradycji recytacji wierszy, gawęd i opowiadań 

góralskich  

- uczczenie pamięci poety ze Stołowego - Andrzeja Skupnia - Florka i 

popularyzacja jego twórczości. 

 

 

2. Czas i miejsce: 

- konkurs organizuje Centrum Kultury Gminy Czorsztyn.  

Prosimy o nadsyłanie nagrań na płycie do dnia 16 grudnia 2020 r. 

(środa) na adres: 

 

Centrum Kultury Gminy Czorsztyn 

Ul. Gorczańska 3 

34-440 Maniowy 

 

 

3. Kryteria oceny: 

- dobór repertuaru 

- znajomość tekstu prezentowanego utworu 

- strój odpowiedni dla regionu, ogólny wyraz artystyczny 

 

 



4. Przegląd przebiegał będzie w dwóch kategoriach: 

- recytatorów, 

- gawędziarzy 

 

W kategorii recytatorów obowiązuje wygłoszenie dwóch utworów 

wybranych przez siebie poetów. 

W kategorii gawędziarzy uczestnik prezentuje jeden utwór dowolnie 

wybranego autora. Uczestnik może występować tylko w jednej z ww. 

kategorii. 

 

Utwory należy dostosować tematycznie do wieku uczestników. Czas 

wygłaszania nie może przekraczać 10 minut. 

 

 

5. Wymogi dotyczące nagrania. 
- nagranie filmowe musi być aktualne, dokonane w terminie od 

momentu ogłoszenia konkursu, bez cięć i montażu w formie 

audiowizualnej.  

- wykonawcy prezentują się w stroju góralskim  

 

 

6. Uczestnicy występować będą w czterech grupach 

wiekowych: 

- I grupa - kl. 0 – III 

- II grupa - IV - VI 

- III grupa – klasy VII i VIII 

- IV grupa - uczniowie szkół średnich 

 

 

7. Ilość zgłoszonych uczestników jest nieograniczona.  

 

 

8. Laureat poprzedniej edycji nie powinien przedstawiać 

utworu prezentowanego przez siebie w poprzednich 

Przeglądach. 
 

 



 

9. Postanowienia końcowe: 

 

- przesłanie nagrania filmowego na płycie CD wraz z kartą zgłoszenia 

oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych  jest jednoznaczne z 

akceptacją niniejszego Regulaminu.  

- wszelkie kwestie sporne, a nie ujęte w regulaminie rozstrzygają 

organizatorzy.  

- organizatorzy zastrzegą sobie prawo do zmiany treści regulaminu.  

- płyty CD z nagraniem, karty zgłoszeń wraz ze zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych należy przysyłać na adres biura 

organizacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 

2020 r.  

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 grudnia 2020 r. 

- po odbiór nagród zapraszamy do siedziby Centrum Kultury Gminy 

Czorsztyn w Maniowach, ul. Gorczańska 3 

 

 Prosimy o czytelne wypełnienie karty z pełnymi imionami i 

nazwiskami autorów utworu, uczestników i opiekunów. 

 

 

Miłuj matke rodnom ziemie skalnom podhalańskom miłuj zwycoj downy 

przystrój i gware góralskom… 

                                                Andrzej Skupień - Florek 

 

   

 

 

Centrum Kultury Gminy Czorsztyn, grudzień 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 
 

RECYTATOR 
 

1. Imię i nazwisko ............................................................................................... 

     

    Szkoła, do której uczeń uczęszcza  

   

     ......................................................................................................... 

     

    Klasa ............................................................................................................... 

 

2. Grupa wiekowa .............................................................................................. 

 

3. Przygotowany repertuar 

           

a/ autor...................................................................................... 

               

   tytuł...................................................................................... 

           

b/ autor..................................................................................... 

               

   tytuł...................................................................................... 

 

 

4. Imię i nazwisko osoby, która przygotowywała recytatora 

 

............................................................................................................. 

 

...........................................                          ........................................... 
miejscowość, data                                                                                 podpis zgłaszającego 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 
. 

 

GAWĘDZIARZ 

 
1. Imię i nazwisko ............................................................................................... 

 

    Szkoła, do której uczeń uczęszcza 

   

   ......................................................................................................................... 

 

   Klasa ............................................................................................................... 

 

2. Grupa wiekowa ............................................................................................. 

 

 

3. Przygotowany repertuar 

           

a/ autor...................................................................................... 

               

   tytuł...................................................................................... 

 

4.  Imię i nazwisko osoby, która przygotowywała gawędziarza 

 

............................................................................................................. 

 

 

 

...........................................                          ........................................... 
miejscowość, data                                                                                  podpis zgłaszającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, 

w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Centrum Kultury 

Gminy Czorsztyn  jego wyników, zdjęć i informacji z III Przeglądu Młodych Recytatorów i 

Gawędziarzy „Góralskie serce” 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), publ. Dz. Urz. UE L 

Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

…………………………………………... 
(data, podpis) 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas 

organizacji III Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy „Góralskie serce” odbywającego 

się w Gminie Czorsztyn na stronie internetowej szkoły, CKGC, www.czorsztyn.pl oraz  w 

kronikach szkolnych, a także w gablotach i tablicach ściennych szkół z terenu Gminy Czorsztyn 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy     z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być 

wycofana w dowolnym czasie.    

 

…………………………………………... 
(data, podpis) 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,  s. 1, 

informujemy, że:  

 

1.  Administratorem danych jest Centrum Kultury Gminy Czorsztyn (adres: ul. Gorczańska 3, 34-

436 Maniowy; adres e-mail: ckgczorsztyn@onet.pl; numer telefonu: 18 27 50  982). 

 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczestników 

III Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy „Góralskie serce”, a także organizowanych 

przez CKGC wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy 

osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę. 

 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.   

 

4. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w kronice szkolnej lub gablocie 

(nieograniczony krąg odbiorców). 

 

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

http://www.czorsztyn.pl/


- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 


