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WARSZTATY
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Aneks z dnia 11.11.2020
REGULAMIN



do Regulaminu
25. Jesiennego Turnieju Recytatorskiego

Aneks z dnia 11.11.2020

Organizator wprowadza niniejszy Aneks zgodnie z pkt. 5 Regulaminu 25. Ogólnopolskiego Jesiennego 

Turnieju Recytatorskiego „Romantycznie”: “Organizator ze względu na zaistniałą sytuacją na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej i wprowadzony stan zagrożenia wirusem SARS-CoV-2, który może mieć wymierny 

wpływ na możliwość realizacji konkursu, zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.”

1. Termin
25. Ogólnopolski Jesienny Turniej Recytatorski zwany dalej JTR odbędzie się w grudniu 2020 r.  

2. Organizator
Organizatorem JTR jest Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie. 

3. Kategorie
JTR jest konkursem o zasięgu ogólnopolskim. 

Jedna instytucja lub jeden instruktor może zgłosić maksymalnie pięciu wykonawców. 

JTR przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież szkół średnich i dorośli. 

4. Zgłoszenia
Warunkiem zgłoszenia do JTR jest nadesłanie do dnia  06.12.2020 r.

nagrania wideo z recytacją jednego  utworu literackiego z epoki romantyzmu

prawidłowo wypełnionego zgłoszenia w terminie za pośrednictwem formularza kontaktowego 

w zakładce “Kontakt” na stronie  www.klubdelta.pl/konkurs-recytatorski/



5. Zasady 
Dotyczące przesłania przez wykonawcę nagrania wideo: 

- nagranie statyczną kamerą (widoczna sylwetka, ręce i twarz)

- jednym ujęciem, bez mikrofonu, bez montażu video i ścieżki audio

- czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut

- format nagrania: .3gp, .mp4, .mov, .avi 

Udział w JTR jest bezpłatny. 

Wykonawców oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.

Recytatorzy nie mogą interpretować utworu nagradzanego na innych ogólnopolskich konkursach. 

W przypadku takiej prezentacji nie będzie ona oceniana przez Jurorów. 

Zgłoszenie udziału w JTR jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację  wizerunku i 

głosu, utrwalonych na nagraniu, o którym mowa powyżej, w mediach społecznościowych przez Organi-

zatora, w tym w szczególności w serwisie Facebook i na portalu youtube.com, w celu promocji konkursu. 

Zgłoszenie udziału w JTR jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w wypełnianych formularzach, a także utrwalonego na nagraniu, o którym mowa  powyżej, 

wizerunku i głosu, w celu realizacji 25. Jesiennego Turnieju Recytatorskiego „Romantycznie”  oraz zadań 

statutowych Miejskiego Ośrodka Kultury, przez Organizatora, który jest administratorem rzeczonych 

danych osobowych. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie 

www.mok.szczecin.pl, w zakładce BIP. 

Gala Finałowa JTR oraz odczytanie werdyktu odbędzie się 20.12.2020.

6. Warsztaty 
W ramach JTR zostaną przeprowadzone warsztaty w formie konsultacji online pod nazwą „Niepodległość! 

Twórczo i Romantycznie”. 

Komisarz Turnieju: 
Sylwia Witkowska 

tel. 9146 47 923, 602 618 371  

mail: s.witkowska@klubdelta.pl



REKLAMACJE

Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania JTR, a także po jego zakończeniu najpóźniej do 14  dnia 

licząc od zakończenia terminu rozstrzygnięcia. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji  decyduje 

data nadania przesyłki listowej w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera , lub data  wpływu w 

przypadku osobistego dostarczenia przesyłki do siedziby Organizatora. 

Reklamacje rozpatruje Komisarz Turnieju Sylwia Witkowska. 

Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej, czyli wysłane listem zwykłym,  

poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście na adres Organizatora. 

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres zamieszkania Uczestni-

ka oraz numer telefonu, jak również datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie,  dokładny opis i 

powód reklamacji oraz treść żądania wraz z uzasadnieniem, a także następujący dopisek  na kopercie 

„Reklamacja JTR”. 

Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania (włączając w to  

wysyłkę listu poleconego zawiadamiającego Uczestnika o wyniku reklamacji). 

Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego nie będą rozpatrywane.
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