
46. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka – eliminacja dzielnicowe 
 
Konkurs recytatorski stanowi eliminacje dzielnicowe do 46. Konkursu „Warszawska Syrenka” 
 

• Organizatorem eliminacji dzielnicowych jest: 
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 
ul. Gawędziarzy 8, 04-401 Warszawa. 

 

• Organizatorem finału Konkursu jest: 
Mazowiecki Instytut Kultury 
ul. Elektoralna 12, Warszawa 

1. Konkurs „Warszawska Syrenka” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i przebiega z 
podziałem na kategorie: 
• klasy  0 – III (od 6-ciu lat) 
• klasy IV – VI    
• klasy VII – VIII 

 
2. W ramach eliminacji środowiskowych do etapu dzielnicowego Konkursu Warszawska Syrenka szkoły 
mogą zgłosić: 

 
w kategoriach klas 0-III – maksymalnie  do 3 osób z jednej szkoły 
w kategorii klas IV – VI – maksymalnie do 3 osób z jednej szkoły 
w kategorii klas VII-VIII – maksymalnie do 3 osób z jednej szkoły 
 

3. Repertuar 

Klasy 0 – III: jeden utwór (wiersz) – tematyka dowolna. Czas trwania indywidualnych prezentacji nie 

może przekroczyć 1,5 minuty. 

Klasy IV-VI i VII-VIII: dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) – tematyka 
dowolna. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut 
 
Należy wybierać do prezentacji utwory o cenionej wartości literackiej, które zostały opublikowane w 
formie książkowej lub w czasopismach literackich. 
Utwory powinny prezentować jak najlepiej możliwości interpretacyjne recytującego. 
Wybrane przez recytatora dwa utwory powinny być zróżnicowane w treści i nastroju. 
Uczestnik powinien unikać prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach. 
Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru. 
 
4. Nagrody 

• Laureaci etapu dzielnicowego wezmą udział w Finale 46. Konkursu Recytatorskiego 
„Warszawska Syrenka”, 

• Za zajęcie I, II i III miejsca w dzielnicowych eliminacjach przewidziane są dyplomy, wszyscy 
uczestnicy eliminacji otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 
5. Zgłoszenia do udziału w konkursie będą przyjmowane do 20 marca 2023 r. w Bibliotece Publicznej 
im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (I piętro) ul. Gawędziarzy 8, Warszawa. 
 
6. Pakiet zgłoszeniowy obejmujący wypełnione karty zgłoszeń zał. 1 i zał. 2 wraz z protokołem eliminacji 
szkolnych należy dostarczyć Organizatorowi eliminacji dzielnicowych w oryginale. 
 



7. Przesłuchania konkursowe planowane są 24 marca 2023 roku w siedzibie Biblioteki Publicznej im. 
Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy ul. Gawędziarzy 8 od godz. 11:00. 
Klasy 0-III – od 11:00 
Klasy IV – VI – od 12:30 
Klasy VII – VIII – od 13:30 
 
8. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie pamiątkowych dyplomów odbędzie 24 
marca 2023 roku o godz. 16.00 w siedzibie Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy 
Rembertów m.st. Warszawy przy ul. Gawędziarzy 8. 

 
9. Jury powołane przez organizatora ocenia: dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę mowy, 
ogólny wyraz artystyczny. Decyzje jury są ostateczne. 
 
10. Przesłanie kart zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków konkursu. 
 
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników eliminacji 
dzielnicowych 46. konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka 
 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, zwane RODO), 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych/danych osobowych Państwa niepełnoletniego dziecka 
jest Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Gawędziarzy 8, 04-401 Warszawa, e-mail: biblioteka@bprembertow.waw.pl, tel. 22 
255 39 99.  
2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym Pani/Pan może się 
skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@bprembertow.waw.pl 
3. Państwa dane osobowe/dane osobowe Państwa niepełnoletniego dziecka przetwarzane będą w 
celu: 

• rejestracji i uczestnictwa Państwa/Państwa niepełnoletniego dziecka w eliminacjach 
dzielnicowych 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka - na podstawie 
Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

• Państwa wizerunek/wizerunek Państwa dziecka - zostanie wykorzystany do promocji i 
dokumentacji wyżej wymienionego konkursu, organizowanego przez Bibliotekę, na 
stronie www Biblioteki (www.bprembertow.waw.pl) i/lub oficjalnym profilu Biblioteki 
na Facebooku– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

• zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f) RODO gdy przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 

4. Posiadacie Państwo prawo: 
a) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia danych; 
b) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że 
przetwarzanie dotyczących Państwa/Państwa niepełnoletniego dziecka dane osobowe naruszają 
przepisy o ochronie danych osobowych; 
5. Podanie przez Państwa dane są dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym do rejestracji 
uczestnictwa Państwa/Państwa niepełnoletniego dziecka. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa Państwa/ Państwa niepełnoletniego dziecka w wyżej 

http://www.bprembertow.waw.pl/


wymienionym konkursie. 
6. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Państwa dane/dane Państwa niepełnoletniego 
dziecka w zakresie : imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, wiek dziecka, 
wizerunek. 
7. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu 
na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem Państwa zgody. 
8. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 
osobowych/danych osobowych Państwa niepełnoletniego dziecka, opisanych w pkt. 6. Biblioteka 
przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do 
Państwa danych/danych osobowych Państwa niepełnoletniego dziecka istnieją dla biblioteki ważne 
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub 
Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez 
Bibliotekę. 
9. Odbiorcami Państwa danych osobowych/danych osobowych Państwa niepełnoletniego dziecka będą 
te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów 
prawa, w tym organy administracji publicznej, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi. 
10. Państwa dane osobowe/dane osobowe Państwa niepełnoletniego dziecka będą przez Nas 
przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, 
przez okres 5 lat od czasu zakończenia realizacji projektu, i dłużej tj. do czasu upływu terminu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz w związku z realizacją obowiązków podatkowych, 
rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa. Po upływie tego okresu dane 
osobowe zostaną usunięte. 
Wizerunek Państwa/Państwa niepełnoletniego dziecka będzie przetwarzany aż do czasu cofnięcia przez 
Państwa zgody. 
Państwa dane osobowe w postaci, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, wieku dziecka 
będą przechowywane i przetwarzane przez okres trwania warsztatów. 
11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej. 
12. Przetwarzanie Państwa danych/danych Państwa niepełnoletniego dziecka nie będzie podlegało 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 
RODO. 
 
 
 


