
 

 

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”  
www.mdkbogucice-zawodzie.pl 

sekretariatmdk@mdkbogucice-zawodzie.pl 
 

Dział „Bogucice”: Katowice 40-213, ul. Markiefki 44a, tel. (32) 203-05-17, fax: (32) 203-55-24, e-mail: Bogucice@mdkbogucice-zawodzie.pl 

Dział „Zawodzie”: Katowice 40- 233, ul. Marcinkowskiego 13, tel./fax:(32)255-32-44, e-mail: Zawodzie@mdkbogucice-zawodzie.pl 

Regon: 271147300, NIP: 954-00-01-344, Bank Śląski SA w Katowicach VII O/Katowice 08 1050 1214 1000 0007 0001 4335 

 

REGULAMIN 

VII  EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

„PO DRUGIEJ STRONIE TĘCZY” 
 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ  
MIEJSKI DOM KULTURY „BOGUCICE - ZAWODZIE”  W KATOWICACH 
 

1) Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” 
w Katowicach. 

 
2) Celem konkursu jest popularyzowanie twórczości polskich poetów, rozwijanie 

umiejętności recytatorskich, wspieranie rozwoju osobowości dziecka poprzez 
stworzenie możliwości prezentacji  na scenie i poddanie się ocenie 
profesjonalnego jury. 

 
3) Miejsce konkursu: sala widowiskowa Działu „Zawodzie” Miejskiego Domu 

Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach przy ul. Marcinkowskiego 13a. 
 

Termin konkursu:  29.10.2019 r. godz. 09:30 
 

4) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VI szkół podstawowych 
regionu śląskiego. 

 
5) Konkurs ma charakter indywidualny. 

 
6) Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników wytypowanych przez 

placówkę zgłaszającą (szkołę) w dwóch kategoriach wiekowych: młodszej 
(klasy I-III) i starszej (klasy IV-VI).  

 
7) Każda szkoła może zgłosić maksymalnie cztery osoby (po dwie w każdej 

kategorii) . 
 

8) W każdej kolejnej edycji konkursu „Po drugiej stronie tęczy” uczestnicy 
prezentują utwory innych polskich poetów piszących wiersze dla dzieci.  
W bieżącej edycji konkursu prosimy o prezentację jednego całego utworu lub 
fragmentu utworu  Jana Brzechwy. 
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9) Prezentacje  uczestników konkursu oceniać będzie jury powołane przez  

organizatora. 
 

10)  Werdykt jury jest ostateczny. 
 

11)  Jury ogłosi wynik konkursu w dniu prezentacji po naradzie. 
 

12)  Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników konkursu. 
 

13)  Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie wypełnionej przez szkołę 
karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu oraz podpisanie 
oświadczeń, stanowiących załącznik nr 2 do regulaminu. 

 
14)  Karty zgłoszeń powinny być wypełnione czytelnie i wyraźnie – powinny 

również zawierać wszystkie wymagane dane, wyraźne pieczęcie placówki oraz 
podpis i pieczęć dyrektora placówki zgłaszającej uczestników.  

 
15)  Karty zgłoszeń należy dostarczyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

16.10.2019 r. (decyduje data wpływu) na adres:  
 

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”,  
Dział „Zawodzie” 

ul. Marcinkowskiego 13a,                                                                                                                                                                                          

40-233 Katowice                                                                                                                                                                    

z dopiskiem: „PO DRUGIEJ STRONIE TĘCZY”. 

 
Karta dostępna jest także na stronie internetowej:  
www.mdkbogucice-zawodzie.pl (zakładka „DZIAŁ ZAWODZIE”, a następnie 
„KONKURSY I PRZEGLĄDY”)– można przesłać skan wypełnionej 
i podpisanej karty zgłoszenia z pieczęcią szkoły e-mailem na adres: 
instruktor.kamila@mdkbogucice-zawodzie.pl  

 
W przypadku korzystania z poczty elektronicznej niezbędne jest także 
dostarczenie oryginału karty zgłoszenia najpóźniej w dniu konkursu (przed 
występem uczestnika). 
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16)  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 

W przypadku dużego zainteresowania przedsięwzięciem organizator zastrzega 
sobie prawo ograniczenia ilości osób biorących udział w konkursie. 

 
17)  Podczas konkursu wykonywana będzie dokumentacja zdjęciowa i filmowa 

w celu wykorzystania jej do promocji wydarzenia oraz działalności MDK. 
Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne 
wykorzystanie wizerunku w publikacjach, w prasie oraz w Internecie, jak 
również w przygotowanych przez MDK „Bogucice-Zawodzie” akcjach 
i materiałach promocyjnych i/lub reklamach wyłącznie na potrzeby promocji 
działalności MDK „Bogucice-Zawodzie”, zgodnie z ustawą z dn. 4.02.1994r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, 
z późn. zm.). Wizerunek uczestnika może być wykorzystywany wyłącznie 
do celów niekomercyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych 
w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, w tym na 
stronie internetowej MDK, bez konieczności wypłaty wynagrodzenia z tego 
tytułu i dodatkowej zgody. Zaakceptowanie regulaminu jest jednoznaczne 
z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas poszczególnych 
działań mogą zostać umieszczone na stronie internetowej MDK, portalach 
społecznościowych, wykorzystane w materiałach promocyjnych, publikacjach, 
spotach i nagraniach. Rozpowszechnianie, o którym mowa, następować będzie 
bez ograniczeń terytorialnych, bezterminowo, wyłącznie do celów 
niekomercyjnych, służących promocji VII Konkursu Recytatorskiego 
„Po drugiej stronie tęczy” oraz Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-
Zawodzie” w Katowicach. 

 
18)  Wszelkich informacji dotyczących przebiegu konkursu i kwestii 

regulaminowych udziela biuro Działu „Zawodzie” Miejskiego Domu Kultury 
„Bogucice-Zawodzie” w Katowicach. 

 
nr tel. 32/255 32 44  
adres e-mail: instruktor.kamila@mdkbogucice-zawodzie.pl 
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