REGULAMIN KONKURSU
„NARODOWE CZYTANIE”
I. Organizator
1. Organizatorem Konkursu jest Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego
w Policach zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest organizowany w ramach ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”,
zainicjowanej w 2012 roku przez byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego. W roku 2015 patronat honorowy nad akcją przejęła
Para Prezydencka – Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. W ramach tego
wydarzenia Starostwo Powiatowe w Policach ogłasza konkurs na najciekawszą
interpretację fragmentu książki Juliusza Słowackiego „Balladyna”.

II. Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do wszystkich Mieszkańców Powiatu Polickiego.

III. Cele konkursu
a)
b)
c)
d)

propagowanie znajomości literatury narodowej,
upowszechnianie czytelnictwa,
zwrócenie uwagi na piękno i aktualność polskiej literatury,
wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości.

IV. Zasady uczestnictwa
1. Uczestnik konkursu ma za zadanie dostarczyć nagranie przeczytanego przez siebie
fragmentu dramatu Juliusza Słowackiego „Balladyna”. Zachęcamy do korzystania
z elementów scenografii i rekwizytów.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno nagranie.
3. Nagranie należy zapisać na płycie CD/DVD lub innym nośniku pamięci
umożliwiającym odtworzenie głosu i obrazu. Długość nagrania nie może
przekroczyć 5 minut. Każde nagranie powinno zawierać umieszczony w sposób
trwały opis zawierający następujące informacje:
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imię i nazwisko autora,
adres zamieszkania,
telefon kontaktowy.
Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w zakresie
przekazania autorskich praw majątkowych do nagrania konkursowego oraz
przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu).
5. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą
rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu).
6. Dostarczenie nagrania konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia
Uczestnika Konkursu, że:
a) akceptuje niniejszy regulamin Konkursu,
b) zapewnia, że przysługują mu do zgłoszonego w ramach konkursu nagrania pełne
autorskie prawa majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.),
c) zobowiązuje się do naprawienia szkody, jaką poniesie Organizator z tytułu
ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz
wszelkimi innymi przysługującymi im prawami pracy,
d) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach
Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8,
72-010 Police.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji nagrania o treści powszechnie
uznawanej za obraźliwą, naruszającą prawa osób trzecich lub prawo polskie,
zawierające treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia
religijne. Decyzja o usunięciu takich treści będzie niepodważalna i ostateczna.
8. Dostarczone nagrania, również te niezakwalifikowane do Konkursu, stają się
własnością Organizatora, który może je w dowolny sposób wykorzystywać oraz
odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych zdarzeń mogących mieć wpływ
na organizację Konkursu.
10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje
do czasu jego zakończenia.

a)
b)
c)
4.
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V. Termin i miejsce dostarczenia nagrań:
Nagranie wraz z podpisanymi załącznikami do regulaminu należy dostarczyć osobiście
lub za pośrednictwem poczty na adres:
Wydział Edukacji i Kultury
Starostwo Powiatowe w Policach
ul. Tanowska 8
72-010 Police
z dopiskiem „Narodowe Czytanie”
lub przesłać na adres mailowy:
szubert@policki.pl
w terminie do 28 sierpnia 2020 r.
VI. Kryteria oceniania
Dostarczone nagrania zostaną ocenione przez Komisję Konkursową według
następujących kryteriów:
a) interpretacja czytanego fragmentu,
b) pomysłowość i oryginalność,
c) jakość dźwięku i obrazu.
VII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Oceny nagrań dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.
3. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i szczegółach wręczenia nagród zostanie
podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Policach: www.policki.pl do dnia 7 września 2020 r.
Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela:
Aleksandra Szubert – podinspektor
Wydział Edukacji i Kultury
Starostwo Powiatowe w Policach,
ul. Tanowska 8, 72-010 Police
adres mail: szubert@policki.pl
tel.: 91 43 28 149
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