
 

REGULAMIN KONKURU 
POD HONOROWYM PATRONATEM  
STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO 

 
 
ORGANIZATORZY:  
 Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce 
 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Ostrołęce oraz Koło Rejonowe w Myszyńcu 
 Powiat Ostrołęcki 
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu im. ks. W. Skierkowskiego (etap 

międzygminny kl. I-IV),  
 Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle im. W. Woźniaka (konkurs poetycki) 
 Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie (etap międzygminny kl. V-VIII) 
 biblioteki publiczne gmin kurpiowskich w: Baranowie, Czarni, Kadzidle, Lelisie, Łysych, 

Myszyńcu, Olszewo-Borkach, Jednorożcu, Rozogach, Turośli, Zbójnej (eliminacje gminne 
konkusów recytatorskich) 

przy współudziale: Szkół Podstawowych, Szkół Średnich oraz Ośrodków Kultury z terenu 
Kurpiowszczyzny 
 

C E L E  K O N K U R S U  

 zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą Kurpiowszczyzny, ukazującą przebogate 
tradycje historyczne, ludzi i pejzaż  

 uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno poezji 

 doskonalenie umiejętności recytatorskich i rozwijanie umiejętności przekazywania 
swoich przemyśleń w formie poetyckiej.  

 
Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygają poszczególne Komisje 
konkursowe. 

Zwycięzcy poszczególnych Konkursów otrzymują nagrody książkowe lub rzeczowe.  
Komisje konkursowe na eliminacje finałowe powołuje SBP Oddział w Ostrołęce  
w porozumieniu z organizatorem poszczególnych Konkursów. 
Komisje Konkursowe na eliminacje gminne powołuje Dyrektor MGBP/GBP. 

 
Za zgromadzenie i przechowywanie indywidualnych formularzy zgłoszeniowych uczestników 
Konkursu Kurpie Zielone w literaturze odpowiadają biblioteki współorganizujące poszczególne 
części Konkursu, tj.:  
1. Miejsko-Gminna Biblioteka w Myszyńcu im. ks. W. Skierkowskiego (eliminacje międzygminne 

kl. I-IV) 
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle im. W. Woźniaka (konkurs poetycki) 
3. Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie (eliminacje międzygminne kl. V-VIII) 
 
 
 
 
 
 



XXXIX KONKURS RECYTATORSKI  
DLA UCZNIÓW KLAS I–IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: gminny do 19 maja 2022 r. 
             międzygminny (finałowy)  – 7 czerwca 2022 r. 

 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do prezentacji  wiersza lub gadki kurpiowskiej. 
Tematyka utworów powinna dotyczyć Ziemi Kurpiowskiej. 

Łączny czas prezentacji dla 1 uczestnika nie może przekroczyć 3 minut. 
 

Kryteria oceny: dobór repertuaru, interpretacja głosowa, ogólny wyraz 
artystyczny, poprawność języka gwarowego (w przypadku gadki kurpiowskiej) 

 
Uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach zajęli punktowane miejsca,  

zobowiązani są zaprezentować nowe utwory. 

 
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pocztą tradycyjną (decyduje data 
stempla pocztowego) formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik Nr 1 do 
niniejszego regulaminu. W przypadku etapu gminnego określenie ostateczny termin 
zgłoszeń leży w gestii bibliotek gminnych.  
 
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie 
przez organizatora danych osobowych, a także zgody na udostępnienie wizerunku 
uczestnika na potrzeby Konkursu oraz w celach promocyjnych.  W przypadku osób poniżej 
18 roku życia wszelkie oświadczenia woli składa rodzic lub opiekun prawny.  
 

Rozstrzygnięcie eliminacji finałowych odbędzie się w MGBP w Myszyńcu w dniu 7 czerwca 2022 r.  
 
W eliminacjach finałowych uczestniczy 4 osoby z każdej gminy, a z miasta i gminy Myszyniec 
– 5 osób (w tym co najmniej 2–3 recytatorów). 
 
Uczestników do eliminacji finałowych zgłaszają poszczególne GBP na adres  
e-mailowy: bibliotekamyszyniec@interia.pl najpóźniej w dniu 20 maja 2022r. Dodatkowo 
w/w terminie GBP są zobowiązane do przesyłania formularzy zgłoszeniowych finalistów 
(oryginałów) drogą pocztową na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. W. 
Skierkowskiego, Pl. Wolności 07-430 Myszyniec, tel.  (29) 772-16-77 
 

 

mailto:bibliotekamyszyniec@interia.pl


Załącznik Nr 1 

           INDYWIDUALNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA  
   NA XXXIX KONKURS RECYTATORSKI KURPIE ZIELONE W LITERATURZE 

 

Imię i nazwisko 
uczestnika: 

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

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

Klasa :  
.......... 

Wiek: 
.......... 

Dane kontaktowe: 
(adres zamieszkania,  
tel. kontaktowy, e-mail) 

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

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

Tel ........................................... adres e-mail .................................................................. 

Repertuar  
(podać imię i nazwisko 
autora, tytuł utworu) 
 

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

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

 

Pełna nazwa i adres 
szkoły: 
 

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

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

 

Tel .................................................   adres e-mail ......................................................... 

Imię i nazwisko 
przygotowującego: 
(tel. kontaktowy) 

 

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

Tel .......................................................  adres e-mail .................................................... 
 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 
Oświadczam, że 
1)wyrażam zgodę na udział/udział mojego dziecka* w XXIX Konkursie poetyckim Kurpie Zielone w 
literaturze oraz akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu  
2)przesłane wiersze są autorstwa uczestnika, jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację 
wierszy oraz  nieodpłatną publikację nagrania filmowego z recytacją uczestnika w mediach.  
3)wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i archiwizowanie danych osobowych, zawartych w 
formularzu zgłoszenia w zakresie i celu określonym KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU 
DANYCH OSOBOWYCH, stanowiącą integralną część regulaminu. 
2)wyrażam zgodę na udostępnianie wizerunku  we wszelkich mediach w celu promocji Konkursu 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, aktualizacji oraz 
żądania ich usunięcia (w części lub całości, z zachowaniem wyjątków, określonych odrębnymi 
przepisami). 
 
......................................................                                                                                                               ......................................................... 
miejscowość i data                                                                                                    podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 

 



XXIX KONKURS POETYCKI 
DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII SZKÓŁ PODSTAWOWCH, 
UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH 
POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO 
 

 

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie do 30 września 2022r.: 
 wiersza własnego autorstwa (nie więcej niż 3) wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: 

bibl.kadzidlo@vp.pl  
 wypełnionego indywidualnego formularza zgłoszeniowego (Załącznik Nr 2) pocztą 

tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczenie go osobiście na adres: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka, ul. Kościuszki 6A, 07–420 
Kadzidło. Brak formularza zgłoszeniowego spowoduje, że wiersze uczestnika nie będą 
brane pod uwagę w Konkursie. Ostateczny termin przesłania formularza upływa 
01.10.2021r. 

Tematyka utworów jest dowolna. Jednakże premiowane będą utwory związane tematycznie  
z Ziemią Kurpiowską. Wiersze powinny stanowić oryginalną twórczość osoby zgłaszającej się 
do Konkursu. Nie mogą być to prace wcześniej publikowane i nagradzane. 

Każdy utwór wierszowany powinien być opatrzony w informacje o autorze: 
imię i nazwisko uczestnika, klasa, wiek, szkoła, 
imię i nazwisko opiekuna. 

Wiersze należy przesyłać drogą elektroniczną bibl.kadzidlo@vp.pl w jednym pliku 
tekstowym ( Nazwę pliku powinno stanowić: imię i nazwisko uczestnika – szkoła, klasa. W 
tytule wiadomości należy wpisać: „Kurpie Zielone w literaurze - konkurs poetycki”. 

 
Wysłanie wierszy na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody autora na: 
 upublicznianie danych osobowych (imienia, nazwiska, klasy, szkoły, miejscowości), 

nieodpłatne publikowanie wierszy napisanych przez autorów w wydawnictwach 
pokonkursowych, czasopismach i w innych mediach 
 wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby postępowania konkursowego oraz jego 

promocji 
 gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych 
Organizator nie zwraca utworów nadesłanych na Konkurs oraz zastrzega sobie prawo 
publikacji. Najciekawsze próby literackie zostaną nagrodzone na podsumowującej Konkurs 
uroczystosci finałowej, która odbędzie się 8 listopada 2022r. w GBP w Kadzidle. 

 

mailto:bibl.kadzidlo@vp.pl


Załącznik Nr 2 

INDYWIDUALNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA  
NA XXIX KONKURS POETYCKI „KURPIE ZIELONE W LITERATURZE 

 

Oświadczenie uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 
Oświadczam, że: 
1)wyrażam zgodę na udział/udział mojego dziecka* w XXIX Konkursie poetyckim Kurpie Zielone w 
literaturze oraz akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu  
2)przesłane wiersze są autorstwa uczestnika, jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację 
wierszy oraz  nieodpłatną publikację nagrania filmowego z recytacją uczestnika w mediach.  
3)wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i archiwizowanie danych osobowych, zawartych w 
formularzu zgłoszenia w zakresie i celu określonym KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU 
DANYCH OSOBOWYCH, stanowiącą integralną część regulaminu. 
2)wyrażam zgodę na udostępnianie wizerunku  we wszelkich mediach w celu promocji Konkursu 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, aktualizacji oraz 
żądania ich usunięcia (w części lub całości, z zachowaniem wyjątków, określonych odrębnymi 
przepisami). 
 
.....................................                                                                                ......................................................... 
miejscowość i data                                                                                                     podpis rodzica/prawnego opiekuna 

* proszę podkreślić właściwe 

Imię i nazwisko 
uczestnika: 

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

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

Klasa :  
.......... 

Wiek: 
.......... 

Dane kontaktowe: 
(adres zamieszkania,  
tel. kontaktowy, e-mail) 

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

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

Tel ........................................... adres e-mail ............................................................... 

Tytuł wiersza 
 

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

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

Pełna nazwa i adres 
szkoły: 
 

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

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

 

Tel ..................................................  adres e-mail ......................................................... 

Imię i nazwisko 
przygotowującego: 
/Tel. kontaktowy/ 

 

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

Tel ................................................... adres e-mail ......................................................... 



XXXIX KONKURS RECYTATORSKI  
DLA UCZNIÓW KLAS V-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO 
 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: 

 gminny do 6 października 2022 r. 

 międzygminny (finałowy)  – 25 października 2022 r. 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do prezentacji  wiersza lub gadki kurpiowskiej. 
Tematyka utworów powinna dotyczyć Ziemi Kurpiowskiej. 

Łączny czas prezentacji dla 1 uczestnika nie może przekroczyć 3 minut. 
 

Kryteria oceny: dobór repertuaru, interpretacja głosowa, ogólny wyraz 
artystyczny, poprawność języka gwarowego (w przypadku gadki kurpiowskiej) 

 
Uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach zajęli punktowane miejsca,  

zobowiązani są zaprezentować nowe utwory. 

Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pocztą tradycyjną (decyduje data 
stempla pocztowego) formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik Nr 1 do 
niniejszego regulaminu. W przypadku etapu gminnego określenie ostateczny termin 
zgłoszeń leży w gestii bibliotek gminnych.  
 
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie 
przez organizatora danych osobowych, a także zgody na udostępnienie wizerunku 
uczestnika na potrzeby Konkursu oraz w celach promocyjnych.  W przypadku osób poniżej 
18 roku życia wszelkie oświadczenia woli składa rodzic lub opiekun prawny.  
 

Rozstrzygnięcie eliminacji finałowych odbędzie w CK-BiS w Lelisie w dniu 25 października 2022r. 
 

W eliminacjach finałowych uczestniczy 4 osoby z każdej gminy, a z miasta i gminy Myszyniec 
– 5 osób (w tym co najmniej 2–3 recytatorów).  
 
Uczestników do eliminacji finałowych zgłaszają poszczególne GBP na adres  
e-mailowy: gbplelis@wp.pl najpóźniej do dnia 7 października 2022 r Dodatkowo w/w 
terminie biblioteki gminne są zobowiązane do przesłania formularzy zgłoszeniowych 
finalistów (oryginałów) drogą pocztową na adres: Centrum Kultury-Biblioteki I Sportu w 
Lelisie ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, tel. (29)761-10-77 
 

mailto:gbplelis@wp.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
na potrzeby organizacji cyklu konkursów „Kurpie Zielone w literaturze” 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO), zwanego dalej Rozporządzeniem, 
informujemy, iż: 
 

1. Administratorem zbieranych danych osobowych w ramach konkursu są Organizatorzy Konkursu. 
2. Inspektorem ochrony danych jest Leszek Kleczkowski, adres e-mail: iod@mbpostroleka.pl tel.  

764 21 51 
3. Dane osobowe uzyskane od uczestników konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym 

podane w oświadczeniu opiekuna, przetwarzane będą w następujących celach: 

 organizacji konkursów oraz ich promocji (w tym wręczenia nagród laureatom) 

 kontaktu z uczestnikami/opiekunami prawnymi uczestnika w celach konkursowych  

 publikacji wyników konkursu  w mediach tradycyjnych i internetowych  

 rozliczenia przyznanych nagród 

 archiwalnych  

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, ich odbiorcami będą 

mieszkańcy regionu kurpiowskiego oraz użytkownicy mediów, w tym internetu. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. W przypadku cofnięcia 

zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w konkursie. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także 

prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z 

obowiązujących przepisów prawa. 

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, 

Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z rozporządzeniem, przysługuje 

prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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