
Regulamin 

IV Konkursu Interpretacji Wierszy  

 „Co mi w duszy gra...” 

(dla dorosłych) 

 

 
Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie, Osiecki Klub Kultury 

Patronat: 

Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński 

 

Cele konkursu: 

• popularyzacja polskiej poezji 

• kształtowanie wrażliwości na piękno słowa 

• konfrontacje osób dorosłych uzdolnionych aktorsko oraz 

zainteresowanych poezją  

 

Miejsce i termin konkursu: 

28.10.2022 r. godz. 17.00  

Osiecki Klub Kultury, ul. Toruńska 34 

 

Zasady udziału: 

• W konkursie mogą uczestniczyć osoby dorosłe  

(nauczyciele, rodzice, młodzież, mile widziani seniorzy), 

• każdy uczestnik prezentuje z pamięci jeden dowolny wiersz polskiego 

poety 

• mile widziane: kostium, rekwizyt (uzasadnione użycie), ruch sceniczny, 

obecność muzyki 

 

Kryteria oceny: 

• interpretacja utworu  

• kultura słowa, dobór utworu do osobowości,  

• ogólny wyraz artystyczny  

• nie oceniamy długości wiersza 

 

Nagrody: 

• książki, bony podarunkowe 

• dyplomy  

 

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

20.10.2022r. na adres: ewelina.mytlewska@gmail.com Wszelkie informacje 

pod nr tel. 697 083 076 

 

Recytacje oceniać będzie profesjonalna komisja konkursowa (jury) powołana 

przez organizatora. Zapewniamy słodki poczęstunek oraz kawę i herbatę. 

 



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:  

 

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie 

reprezentowany przez Kierownika GOK. Możesz się z nim kontaktować w 

następujący sposób: listownie na adres siedziby: Gminny Ośrodek Kultury w 

Obrowie, ul. Aleja Lipowa 29, 87 – 126 Obrowo, e-mailowo: 

gok@gok.obrowo.pl, telefonicznie: 56 678 60 22. Do kontaktów w sprawie 

ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony 

danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres 

iod@obrowo.pl. Przetwarzanie danych osobowych uczestników IV Konkursu 

Interpretacji Wierszy, „Co mi w duszy gra...” odbywa się na podstawie at. 6 

ust. 1 lit. e RODO w związku z oraz Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o 

organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej - przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w 

celu udziału w wydarzeniu kulturalnym. Uznaje się, że osoby, które zgłosiły się 

do konkursu zapoznały się z klauzulą informacyjną, będącą załącznikiem do 

niniejszego regulaminu, w tym wyraziły zgodę na przetwarzanie ich wizerunku, 

w celu promocji przedsięwzięcia organizowanego przez administratora. 

 

mailto:gok@gok.obrowo.pl
mailto:iod@obrowo.pl

