TURNIEJ RECYTATORSKI POEZJI WSPÓ£CZESNEJ
IM. ANDRZEJA BURSY
Kraków - 29, 30 listopada 2021
Fina³ 6 grudnia
1. W TURNIEJU mog¹ braæ udzia³ uczniowie klas VII, VIII szkó³
podstawowych i szkó³ ponadgimnazjalnych województwa
ma³opolskiego, do 6 z jednej placówki. W kategorii doros³ych mog¹
braæ udzia³ recytatorzy bez wzglêdu na miejsce zamieszkania.
Oceny dokonuje siê z podzia³em na 3 kategorie.
2. Uczestnicy przygotowuj¹ dowolnie wybrany 1 utwór poetycki lub
fragment prozy Andrzeja Bursy i drugi tekst (wy³¹cznie poetycki)
z dorobku autorów pokolenia poety i póŸniejszych.
Rok szczególny. W tegorocznej edycji, dla uczczenia Patronów
Roku 2021 Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila
Baczyñskiego oraz Tadeusza Ró¿ewicza, dopuszczamy, a nawet
zachêcamy do prezentacji utworu jednego z tych poetów.
£¹czny czas wykonania nie mo¿e przekroczyæ 10 minut.

3. Komisja powo³ana przez organizatora dokona oceny prezentacji
wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów: a) dobór repertuaru do
mo¿liwoœci wykonawczych, b) interpretacja utworów, c) kultura
s³owa, d) ogólny wyraz artystyczny prezentacji.
4. Zg³oszenia mailowo na mdk@mdk.krakow.pl, nale¿y nadsy³aæ do
19 listopada. Formularz zg³oszeniowy do pobrania na stronie
MDK.
5. Prezentacje konkursowe odbêd¹ siê w dniach 29 i 30 listopada
2021w sali Teatru SCENA "i" przy M³odzie¿owym Domu Kultury
im. Andrzeja Bursy
6. Szczegó³owy harmonogram prezentacji uka¿e siê 22 listopada na
stronie www.mdk.krakow.pl.
7. Uroczyste zakoñczenie TURNIEJU z udzia³em przyjació³ i rodziny
poety przewidziane jest 6 grudnia (poniedzia³ek) o godzinie 17.oo.
wszystkie bie¿¹ce informacje/aktualizacje
na www.mdk.krakow.pl
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego
Ogólnego Rozporz¹dzenia o Ochronie Danych informujemy, ¿e administratorem, czyli podmiotem decyduj¹cym o tym, jak bêd¹
wykorzystywane Twoje dane osobowe, przekazane nam w zg³oszeniu, jest M³odzie¿owy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy
z siedzib¹ w Krakowie os. Tysi¹clecia 15. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja Ma³opolskiego Turnieju
Poezji Wspó³czesnej im. Andrzeja Bursy. Informujemy, ¿e: 1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofaæ niniejsz¹ zgodê, przy
czym jej wycofanie nie wp³ywa na zgodnoœæ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej¿e zgody przed jej
wycofaniem. 2. Masz prawo do ¿¹dania od administratora dostêpu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniêcia,
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 3. Twoje dane osobowe bêd¹ przechowywane przez 2
lata. 4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzêdu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niezbêdny do udzia³u w Turnieju. 6. Administrator nie przewiduje
profilowania na podstawie Twoich danych osobowych. 7. Podstawê prawn¹ przetwarzania Twoich danych stanowi Twoja zgoda
zawarta w karcie zg³oszenia. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, e-mail:
inspektor2@mjo.krakow.pl
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