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Regulamin II Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego  

Pod hasłem 

„RADOŚĆ MIŁOŚCI” W RODZINIE W CZASIE BOŻEGO NARODZENIA” 

 

I. Organizatorzy 

  

Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej w Płocku  

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku  

Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie  

Bractwo św. Antoniego  

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej  

 

II. Cele konkursu 

 

• kształtowanie wyobraźni poetyckiej, 

• zainteresowanie młodych ludzi poezją jako sposobem opisu świata i wartości, 

• pokazanie alternatywy dla mediów społecznościowych, 

• zwrócenie uwagi na przesłanie zawarte w adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia 

• promowanie twórczych form spędzania czasu przez rodziny, 

• promowanie talentów, 

• prezentacja poezji religijnej i metafizycznej szerszemu kręgowi odbiorców, 

• nauka zdrowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży, 

• rozwój kulturalny i duchowy. 

 

III. Kategorie uczestników 

 

Konkurs zostaje rozpisany w dwóch kategoriach:  

 

1. kategoria I: dzieci i młodzież – konkurs indywidualny (instytucja zgłaszająca – szkoła, 

osoba zgłaszająca: nauczyciel katecheta, formularz według wzoru I) 

A - przedszkola 

B - szkoły podstawowe kl. I-III, 

C - szkoły podstawowe kl. IV-VI, 

D - szkoły podstawowe kl. VII-VIII, 

E - szkoły ponadpodstawowe. 

 

2. kategoria II: parafialne zespoły rodzinne – konkurs zespołowy 

kategoria wiekowa open, liczba członków zespołu do 5 osób, instytucja zgłaszająca: parafia, 

osoba zgłaszająca: ksiądz posługujący w parafii  

 

IV. Repertuar  

 

• Poezja poświęcona miłości oblubieńczej, małżeńskiej, rodzinnej, poezja religijna. 

• W ramach konkursu może zostać zaprezentowany jeden utwór poetycki, prezentacja nie 

powinna przekroczyć 3 minut. 

 

V. Zgłoszenia  

Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową w terminie do 10 stycznia 2023 r. na adres mailowy: 

bractwo-sw-antoniego-ratowo@wp.pl wraz z wypełnionym formularzem właściwym dla każdej 

kategorii oraz z adresu mailowego osoby uprawnionej do dokonania zgłoszenia (kategoria I: 

nauczyciela katechety, kategoria II: księdza posługującego w parafii). 
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Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, w przypadku wyczerpania liczby zgłoszeń organizator przekaże 

drogą mailową informację o braku możliwości przyjęcia zgłoszenia.  

 

VI. Termin i miejsce prezentacji utworów  

Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie, Ratowo 58, 06-540 Radzanów 

21 stycznia 2023 roku (sobota) 

Kategoria I – godz. 10.00  

Kategoria II – godz. 14.00  

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w konkursie Organizatorzy dopuszczają 

możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu na II edycję konkursu  

 

 

VII. Informacja o sytuacji wynikającej z przeciwdziałaniu COVID-19 

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce związaną z epidemią COVID-19: 

• Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego 

obowiązującego na konkursie. 

• Uczestnik nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zakażenia 

się wirusem COVID-19 podczas konkursu.  

• Uczestnikiem może być osoba zdrowa, nieposiadająca żadnych objawów zakażenia 

koronawirusem, nieprzebywająca na kwarantannie oraz niemająca uprzednio kontaktu z osobą 

zarażoną koronawirusem,  

• W przypadku, gdy uczestnik zostanie objęty kwarantanną lub innym środkiem związanym z 

COVID-19, niezwłocznie poinformuje o tym Organizatora.  
 
VIII. Zgoda na dysponowanie wizerunkiem Uczestnika 

 

Uczestnicząc w konkursie Uczestnik, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego również jego 

Rodzic/Opiekun prawny, udzielają zgody na nieograniczone w czasie, nieodpłatne i wielokrotne 

dysponowanie przez Organizatora wizerunkiem uczestnika utrwalonym w materiałach zdjęciowych 

lub filmowych podczas konkursu oraz na ich rozpowszechnianie, w szczególności w postaci publikacji 

zdjęć, materiałów filmowych i telewizyjnych w mediach społecznościowych oraz w sieci Internet z 

możliwością przeniesienia uprawnień w całym zakresie objętym niniejszą zgodą na inne podmioty. 

 

IX. Klauzula informacyjna wynikająca z przepisów RODO  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) Administratorem Pana/Pani danych 

osobowych oraz danych osobowych Uczestnika konkursu, zwanego dalej Uczestnikiem jest: 

Kuria Diecezjalna Płocka, Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie, 

Bractwo św. Antoniego, e-mail do podmiotu, który na potrzeby konkursu będzie gromadził 

dane: bractwo-sw-antoniego-ratowo@wp.pl zwani dalej łącznie Administratorem. 

2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu organizacji konkursu, co jest prawnie 

uzasadnionym interesem Administratora, a także w celach archiwalnych (dowodowych) celem 

zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów. 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika obozu są: wykonanie umowy (art. 6 

ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), wypełnienie obowiązku prawnego 

(art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz prawnie uzasadniony 

interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych). 

4. Dane osobowe Uczestnika będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom 

upoważnionym z mocy prawa. 

5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub 

przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, 
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określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach.  

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora: 

1)       dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, 

2)      wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  

3)      przenoszenia danych,  

4)      wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie danych może naruszyć przepisy 

prawa. 

7.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych 

osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości uczestnictwa w konkursie.  

 

X. Laureaci 

Jury wyłoni laureatów w każdej kategorii oraz wręczy nagrody w dniu prezentacji utworów.  

Jury będzie składało się z osób powołanych przez organizatorów konkursu. 

W ocenie wykonanych recytacji będę uwzględnione: 

- dykcja, 

- dobór repertuaru, 

- charakter utworu, 

- interpretacja utworu, 

- ogólna ocena estetyczna i artystyczna. 

 

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. 

Interpretacja regulaminu jest zastrzeżona dla organizatorów. 

 

XI. Informacje w sprawie konkursu  

W sprawie konkursu należy kontaktować się z panią Ewą Kozłowską-Głębowicz, e-mail: 

bractwo-sw-antoniego-ratowo@wp.pl / tel. 515 822 076.  

 

 

 


