
 

Cztery pory roku 

                                  w wierszu  
 

     

Młodzieżowy Dom Kultury w Pile zaprasza  

do udziału w konkursie recytatorskim pn. „Cztery pory roku w wierszu” . 

Warunki uczestnictwa: 

1. Każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz o tematyce związanej  

      z dowolną porą roku. 

2.  Konkurs przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach wiekowych: 

     klasy I – III,   klasy IV – VI,   gimnazja,   szkoły ponadgimnazjalne 
W przypadku dużej liczby zgłoszeń przeprowadzone będą eliminacje. 

3.  Konkurs odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra”, w Pile 

     ul. Okrzei 9  (sala widowiskowa) dla: 

     szkoły ponadgimn. i gimnazja –     25 lutego       2017 r. godz.9.00 

     klasy IV – VI           -       22 kwietnia   2017 r. godz.9.00 

     klasy I – III              -       01 kwietnia   2017 r. godz.9.00 

4.  Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, klasę, szkołę, tytuł wiersza,  

     autora,  tel. kontaktowy, zgodę rodziców i nauczyciela na przetwarzanie danych     

     i wizerunku prosimy kierować do MDK „Iskra” w Pile ul. Okrzei 9      

     w godz. 8.00- 14.00 (karta zgłoszeniowa) , do dnia: 

     szkoły ponadgimn. i gimnazja    20 lutego    2017 r. 

     klasy IV – VI    10 kwietnia 2017 r. 

     klasy I – III    27 marca     2017 r. 

     Przyjmujemy również zgłoszenia pocztą elektroniczną : 

      Uwaga : zmiana adresu- nowy- mdk@mdk.pila.pl 

     Podpisaną zgodę rodziców można dostarczyć najpóźniej w dniu 

     konkursu. Wzór: punkt 8 na stronie www.mdk.pila.pl Konkursy i  

     przeglądy. 
 

5.  Informacja, pytania – Ewa Rucka tel.67 349-19-54 w godz. 8.00-12.00 
 

6.  Warunkiem udziału w konkursie jest uiszczenie wpisowego w wysokości  

      4 zł   od każdego uczestnika, płatne w chwili zgłoszenia udziału w sekretariacie     

      MDK w Pile, przed upływem terminu zgłoszenia. 
 

7.  Uprzejmie prosimy o  przeprowadzenie eliminacji szkolnych. 
 

8.   Najlepsi recytatorzy otrzymają nagrody. 
 

9.  Informacja pokonkursowa  na stronie internetowej www.mdk.pila.pl 
 

 

                                                                     Zapraszamy 

                                                                

mailto:mdk@mdk.pila.pl
http://www.mdk.pila.pl/
http://www.mdk.pila.pl/


 

 
Karta zgłoszeniowa(nazwa )............................................................................................................. 

 
Nazwisko i imię .................................................................................................................... 

Szkoła(placówka)/ klasa ..................................................................................................... 

Tytuł (wiersz, piosenka itp.).................................................................................................. 

Autor ..................................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy (szkoły lub n-la) ................................................................................... 

Nazwisko n-la przygotowującego ........................................................................................ 

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i jego wizerunku zgodnie  

z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. 2014, poz. 1182) 

w ramach konkursu(nazwa) w MDK „Iskra” w Pile. 

Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego 

dziecka zarejestrowany przez pracowników MDK „Iskra” w Pile podczas konkursu wraz z imieniem  

i nazwiskiem oraz nazwą szkoły: 

- na stronie internetowej MDK „Iskra” w Pile 

- w mediach w celu informacji i promocji konkursu (prasa, TV) 

- w materiałach promujących MDK „Iskra” w Pile 
 

 

.............................................................                                                 ............................................................. . 

Data, podpis matki/opiekunki prawnej                                                   Data, podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

Zgoda nauczyciela zgłaszającego uczestnika. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku na potrzeby konkursu 

(nazwa). 

................................................. 
Data, podpis nauczyciela 

 


