
  

 
REGULAMIN 

50. KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
LITERATURY KASZUBSKIEJ „RODNÔ MÒWA” 

CHMIELNO 2021 
 
 
 
Celem konkursu jest poznawanie i popularyzacja literatury kaszubskiej, tradycji i folkloru regionu oraz 
pielęgnowanie mowy kaszubskiej. Konkurs stwarza recytatorom okazję do indywidualnej wypowiedzi artystycznej, 
a także ma wpływ na pogłębianie wrażliwości na piękno literatury kaszubskiej. 
 
Organizatorami Konkursu są: Wójt Gminy Chmielno, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie  
oraz Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Zarząd Główny i Oddział Chmielno.  
 
I Zasady uczestnictwa 
 
1. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie dwóch utworów, które w oryginale powstały w języku kaszubskim. 
Dla kategorii przedszkolnej i klasy „0” warunkiem jest przygotowanie recytatorskie jednego utworu: 
- wiersza lub 
- prozy (całość lub fragment). 
 
2. Łączny czas prezentacji obu utworów nie może przekraczać 6 minut (nie dotyczy kategorii przedszkolnej i klasy 
„0”, dla których czas jest o połowę krótszy, tj. do 3 minut). 
W przypadku przekroczenia czasu recytacji Komisja dyskwalifikuje Uczestnika. 
 
3. Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie utworów. 
 
4. Uczestnik nie może prezentować utworów, które wykonywał w poprzednich edycjach oraz w innych konkursach 
recytatorskich literatury kaszubskiej. Wysoko oceniane będą próby własnych oryginalnych poszukiwań 
repertuarowych, zmierzające do poszerzenia zakresu utworów i tytułów. Dobór tekstów powinien być dostosowany 
do wieku uczestnika. Teksty nie powinny zawierać wulgaryzmów, epitetów o ujemnym nacechowaniu, wyrażeń 
niestosownych –rubasznych. 
 
 
II Uczestnicy konkursu będą oceniani w sześciu kategoriach wiekowych: 
 
1) grupa przedszkolna i klasa „0” (proza lub poezja, czas do 3 min.), 
2) uczniowie klas I – III szkół podstawowych, 
3) uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych, 
4) uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych, 
5) uczniowie szkół branżowych i ponadpodstawowych, 
6) dorośli, 
7) recytatorzy z zagranicy. 
 
III Zgłoszenie udziału 
 
1. Instytucja macierzysta (przedszkole, szkoła, instytucja kultury, oddział ZK-P, organizator eliminacji 
powiatowych) mogą zgłosić do Finału Wojewódzkiego jednego recytatora w każdej kategorii wiekowej, z 
wyłączeniem kategorii „recytatorzy z zagranicy”) przesyłając w wyznaczonych terminach uzupełnioną Deklarację 
udziału stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i przekazując plik z nagraniem recytacji. 
 
2. Recytatorzy w kategoriach  
- uczniowie szkół branżowych i ponadpodstawowych, 
- dorośli, 
- recytatorzy z zagranicy, 



zgłaszają się do Finału Wojewódzkiego bezpośrednio poprzez przesłanie w wyznaczonym terminie uzupełnionej 
karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i przekazując plik z nagraniem recytacji. 
Dla tych kategorii nie jest wymagane rekomendowanie przez instytucję macierzystą. 
 
3. Organizatorzy Konkursu zachęcają jednostki powiatowe w oparciu o powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, 
kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski, wejherowski oraz miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Sopot, 
Gdynia, Słupsk, do organizowania eliminacji rejonowych i zgłaszania recytatorów do Finału Wojewódzkiego. 
 
4. Finał Konkursu odbędzie się w Chmielnie do dnia 20 czerwca 2021 r. 
 
5. Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać:  

1) uzupełnioną Deklarację udziału zawierającą podstawowe informacje o recytatorze (imię i nazwisko, 

ewentualnie szkoła, klasa), informacje o repertuarze (tytuły i autorzy prezentowanych utworów), 

oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  wg wzoru określonego przez 

Organizatora, 

2) plik video z nagraną prezentacją konkursową (jakość techniczna nagrania nie będzie miała wpływu na 

ocenę). Na nagraniu przez cały czas trwania recytacji musi być widoczna cała postać uczestnika konkursu. 

Plik z nagraniem należy podpisać imieniem i nazwiskiem recytatora i kategorią wiekową stosując 

numerację od 1 do 7 zgodnie z pkt. II niniejszego Regulaminu, 

Deklarację udziału w konkursie należy przesłać najpóźniej do dnia 20 maja 2021 r. wypełniając formularz on-line 

zamieszczony na stronie www.chmielno.naszgok.pl. Nagranie video z prezentacją recytacji należy przesłać 

najpóźniej do dnia 24 maja 2021 r. do godz. 15:00 poprzez platformę WeTransfer.com na adres 

rodnamowa@chmielno.pl lub dostarczyć nagranie na trwałym nośniku osobiście pod niżej podany adres, lub pocztą 

tradycyjną, lub kurierem do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie ul. Gryfa Pomorskiego 20 

(termin ten jest ostateczny i nie może być przekroczony – decyduje data dostarczenia, a nie data stempla 

pocztowego). 

Przesłanie Deklaracji udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie łączne warunków wymienionych w pkt III 5. 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzone nośniki lub pliki uniemożliwiające odtworzenie  

 
IV Wyłonienie Laureatów 
 
ELIMINACJE 
1. Dla każdej kategorii konkursowej powołana będzie Komisja do przeprowadzenia eliminacji i wyłonienia finalistów 
Konkursu. Spośród składu Komisji wybiera się jej Przewodniczącego. Członkowie Komisji konkursowej podpisują 
deklarację bezstronności oraz zachowania przeciwwskazań ze względu na pokrewieństwo, powinowactwo, 
pozostawanie w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu lub stosunku przysposobienia, opieki, kurateli z 
recytatorem oraz, że nie uczestniczą w konkursie w roli recytatora lub opiekuna recytatora. 
 
2. Komisja Eliminacyjna typuje do udziału w Finale Konkursu po 6 recytatorów w każdej kategorii. Limit miejsc nie 
może być przenoszony na inne kategorie. Jeśli na etapie eliminacji wpłynęło 6 lub mniej zgłoszeń w danej kategorii 
to nie powołuję się Komisji Eliminacyjnej dla takiej kategorii, a zgłoszeni będą oceniani bezpośrednio przez Komisję 
Finałową. 
 
FINAŁ 
3. Organizator powoła Komisję Finałową, która przesłucha recytatorów - finalistów wytypowanych przez Komisje 
Eliminacyjne i wyłoni laureatów w każdej z siedmiu kategorii. Spośród składu Komisji wybiera się jej 
Przewodniczącego. Przesłuchania na żywo przed Komisją Finałową odbędą się w Domu Kultury w Chmielnie. W 
sytuacji, kiedy nie będzie możliwe przesłuchanie recytatorów na żywo, laureaci zostaną wyłonieni na podstawie 
przesłanych prezentacji audiowizualnych.  
 
4. Członkowie Komisji Eliminacyjnej i Finałowej oceniający uczestników dokonują oceny, uwzględniając 
następujące kryteria: 
 
1) dobór repertuaru od 1 do 10 pkt, 
2) interpretacja utworów od 1 do 10 pkt, 
3) kultura słowa od 1 do 5 pkt, 
4) ogólny wyraz artystyczny prezentacji od 1 do 10 pkt. 
 
W przypadku równej liczby punktów decydującej o przyznaniu awansu do finału lub odpowiednio  I, II lub III miejsca, 
rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Komisji. 
 

http://www.chmielno.naszgok.pl/
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V Nagrody 
 
1. Laureaci konkursu za zajęcie I, II, III miejsca i za wyróżnienie w każdej z kategorii otrzymają dyplomy i nagrody 
rzeczowe, a nagrodzone prezentacje zostaną opublikowane na facebookowym profilu GOKSiR Chmielno (o ile ich 
autorzy nie wniosą pisemnego sprzeciwu) i/lub na stronach internetowych Organizatorów. 
 
2. W ramach konkursu przewidziano nagrodę specjalną z okazji 800-lecia powstania wsi dla uczestnika, który 
otrzyma najwyższą liczbę punktów za prezentację utworu związanego z Chmielnem. 
 
3. Przewiduje się inne nagrody specjalne ufundowane przez współorganizatorów i sponsorów. 
 
VI Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 czerwca 2021 r., a wyniki konkursu zostaną opublikowane na 

stronie www.chmielno.naszgok.pl oraz w transmisji on-line na kanale YouTube GOKSiR Chmielno. 

 
VII Decyzje Komisji są ostateczne. 
 
VIII W sprawach nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje i informacji udziela: 
Edyta Klasa – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie, tel. (58) 684-22-05 
(w godz. 8.00-15.00) 
 
 
Adres do korespondencji: 

Gminny Ośrodek Kultury Spotu i Rekreacji w Chmielnie 
ul. Gryfa Pomorskiego 20 

83-333 Chmielno 

e-mail:  rodnamowa@chmielno.pl 
Załączniki: 

1) zgłoszenie udziału Recytatora  

2) informacja dotycząca ochrony danych osobowych 

3) oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

4) oświadczenie bezstronności Jurora 
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Załącznik nr 1 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU w 50. Konkursie Recytatorskim Literatury Kaszubskiej "RODNÔ MÒWA" w Chmielnie 

 

1. Instytucja macierzysta* (przedszkole, szkoła, instytucja kultury, oddział ZK-P, organizator 

eliminacji powiatowych) 

Nazwa instytucji …………………………………………………………………………………………...…… 

Adres ……………………………………………………………………………………………………………. 

 Nr telefonu i adres e-mail ……………………………………………………………………………………… 

zgłasza Recytatora 

2. Imię i Nazwisko Recytatora …………………………………………………………………………………… 

 

3. Data urodzenia Recytatora …………………………………………………………………………………… 

 

4. Kategoria wiekowa  /wstawić „x”/ 

□ Kategoria 1 - przedszkola i klasy "0" 

□ Kategoria 2 - klasy I-III szkół podstawowych 

□ Kategoria 3 - klasy IV-VI szkół podstawowych 

□ Kategoria 4 - klasy VII-VIII szkół podstawowych 

□ Kategoria 5 - szkoły branżowe i ponadpodstawowe 

□ Kategoria 6 – dorośli 

□ Kategoria 7 – recytatorzy z zagranicy 

 

5. Utwory przygotowane do recytacji  (tytuł i autor) 

Poezja ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

Proza ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

6. Imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora (podać nr i email) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Dane do korespondencji z Recytatorem/Opiekunem prawnym 

 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………… 

 

Nr telefony i adres e-mail …………………………………………………………………………………….. 

 

8. Forma przekazania nagrania  /wstawić „x”/ 

□ osobiście do skrzynki podawczej w siedzibie organizatora 

□ pocztą tradycyjną 

□ przez WeTransfer na pocztę rodnamowa@chmielno.pl 

□ przesyłką kurierską 

 

9. Oświadczam, że zapoznałem/am  się z Regulaminem 

*Nie dotyczy kategorii 5,6,7 

 

……………………          …………………….……………………      ………………………………………………….……                                                       
(miejscowość, data)                   (podpis Recytatora lub Opiekuna prawnego)            pieczęć i podpis osoby reprezentującej jednostkę macierzystą 

mailto:rodnamowa@chmielno.pl


                                                                                        

Załącznik nr 2 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu 

 

Organizator poprzez zamieszczenie poniższych informacji spełnia obowiązek informacyjny wobec 

osób, których dane dotyczą zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL dalej 

RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych będzie Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w 
Chmielnie. Kontakt pod adresem: ul. Gryfa Pomorskiego  20, 83-333 Chmielno, nr tel. 58 684 
22 05, mail: goksir@chmielno.pl 

2. Współadministratorem danych wizerunkowych publikowanych na Fanpage’u Gminnego 
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie jest Facebook Inc. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych. Mogą się Państwo z nim 
kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu 
oraz korzystania z praw z tym związanych. Kontakt pod adresem: jw. 

4. Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach: 
a) realizacji konkursu „Rodna Mowa” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. na 

podstawie niniejszego Regulaminu konkursowego 
b) promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. udzielonej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika 
konkursu. Niniejsza zgoda może zostać odwołana w każdym momencie. Treść zgody 
stanowi załącznik  nr 3 do niniejszego Regulaminu.  

c) archiwalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  tj. na podstawie Jednolitego 
Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i 
Rekreacji w Chmielnie. 

5. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją ww. konkursu przechowywane będą 
przez okres 5 lat od dnia zakończenia konkursu lub do momentu wycofania zgody na 
przetwarzanie danych osobowych.  

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz nagranie 
recytatorskie będą podmioty do tego uprawnione zobowiązane do zachowania niniejszych 
danych w tajemnicy. Odbiorcą danych upublicznianych i rozpowszechnianych w ramach działań 
promocyjnych jest każdy odwiedzający stronę internetową i Fanpage  Administratora.  

7. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z realizacją konkursu przysługują Państwu 
następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celach, o którym mowa w pkt. 3;  
d) prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych 

osobowych;  
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą 

wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, 
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 

ul. Stawki 2,  00 – 193 Warszawa; tel. 22 860 70 86).   

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.  

9. Pełnoletni uczestnicy, rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego uczestnika konkursu mają 

prawo do: cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie, informując o tym Administratora 

danych poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

przetwarzania danych osobowych przed złożeniem niniejszego oświadczenia. 

 

……………………………………….                                                                      …………………………………….. 
(miejscowość, data)                                                                                                                                  (podpis Recytatora lub Opiekuna prawnego) 

mailto:goksir@chmielno.pl


 

Załącznik nr 3 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

w Konkursie Recytatorskim Literatury Kaszubskiej 

„Rodnô Mòwa” 
 

 

Ja, niżej podpisany/a           ______________________________________ oświadczam, że wyrażam 

(imię i nazwisko)  

zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego 

dziecka* tj. danych wizerunkowych na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i 

Rekreacji w Chmielnie. 

 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na publikację moich danych na portalu społecznościowym 

Facebook  na stronie: https://www.facebook.com/goksirchmielno/ i na kanale YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCNdAUDtvhYgONy05fA8w1kg 

  

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie przysługuje mi prawo do cofnięcia 

niniejszej zgody. Cofnięcia zgody można dokonać składając pisemne oświadczenie. Niniejsze 

oświadczenie nie wpływa na przebieg konkursu. 

 

        

 

                                                                                  
                 
_____________________________                       _________________________________ 

(miejscowość, data)                                                               czytelny podpis Recytatora lub Opiekuna prawnego) 

 
*niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/goksirchmielno/
https://www.youtube.com/channel/UCNdAUDtvhYgONy05fA8w1kg


 

Załącznik nr 4 

 

Oświadczenie o bezstronności członka (członkini) komisji konkursowej 

 

Ja, niżej podpisany (a), oświadczam, że nie jestem spokrewniony(a) z żadnym z ocenianych 

przeze mnie uczestników  50. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej "RODNÔ 

MÒWA" w Chmielnie oraz nie jestem osobą przygotowującą do konkursu któregokolwiek  

z recytatorów. 

 

 

 

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

Czytelny podpis                                                                  Miejscowość, dnia 

 


