
 

 

 „ZŁOTY KLON” 
  XXV EDYCJA 

POWIATOWEGO 

 KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

 

 

ORGANIZATOR:        

                                Biblioteka Publiczna Gminy Wągrowiec w Łeknie 
Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie 

ul. Podgórna 6, 62-105 Łekno, tel. 67 2616011 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

- Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu wągrowieckiego, 

- W każdej kategorii wiekowej należy przygotować do recytacji jeden wiersz. Recytacje odbywać się będą w 

dwóch kategoriach wiekowych: 

a) Uczniowie klas IV – VI  - wiersze nawiązujące tematyką do polskiego krajobrazu (morze, góry, 

lasy, wieś polska itp.) 

b) Uczniowie  klas VII - VIII  - twórczość Gustawa Herlinga  - Grudzińskiego – wiersze lub fragmenty 

prozy – recytacja nie powinna przekraczać 2min. 

- Liczba uczestników ograniczona do 4 uczniów w każdej kategorii (z jednej szkoły), 

- Prezentowane utwory oceniać będzie jury powołane przez Organizatora, 

- Uczestników konkursu należy zgłaszać pisemnie  lub telefonicznie do dnia 15.10.2019 r. 

-Każdy uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia w dniu konkursu wypełnionej i podpisanej przez 

rodzica/opiekuna prawnego zgody dołączonej do niniejszego regulaminu – jest to warunek niezbędny 

do udziału w konkursie!!! 

 

Finał konkursu odbędzie się 23.10.2019 r. (środa) 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Łeknie o godz. 9
00

 
 

 

 

 

 



Zgoda na wykorzystanie wizerunku i danych dziecka 

Oświadczam, że 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 dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). Publ. Dz. Urz. UE L NR 119, s. 1 wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 

mojego dziecka: ………………………………………………………….….. Zgoda dotyczy zdjęć i filmów 

zarejestrowanych podczas konkursu recytatorskiego Złoty Klon organizowanego przez Bibliotekę Publiczną 

Gminy Wągrowiec w Łeknie dn. 23.10.2019 r.. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć oraz nazwisk na stronie 

instytucji oraz profilu facebook, w kronikach, folderach i prasie w celu promowania działalności Gminnego 

Ośrodka Kultury w Łeknie i BPGW w Łeknie oraz osiągnięć i umiejętności dziecka. 

……………………………………..             ………………………….. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego       miejscowość, data 

 


