64. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI
Finał turnieju recytatorskiego i Turnieju wywiedzione ze słowa
12 - 15 czerwca 2019 - Ostrołęka
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
dla uczestników, instruktorów, nauczycieli, opiekunów, obserwatorów

Zitajta do nas!
Biuro Organizacyjne pracować będzie:
- 12.06 (środa) w godz. 8.00 – 22.00; przyjazdy i rejestracja do godz. 18
w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema, ul. Traugutta 1; tel. 531 938 615
(miejsce zakwaterowania i wyżywienia)
- 13-14.06 (czwartek i piątek) w godz. 8.00 – 22.00
15.06 (sobota) w godz. 8.00 – 17.00
w Ostrołęckim Centrum Kultury, ul. Inwalidów Wojennych 23; tel. 531 938 615, tel. 29 7664 589
– sekretariat, sala kinowa nr 2 - miejsce realizacji imprezy
RAMOWY PROGRAM
finału turnieju recytatorskiego i turnieju wywiedzione ze słowa:
12.06. (środa)
godz. 18:30 - wyjazd z Ostrołęki autokarami do Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle
Wieczór gospodarzy:
➢ Kolacja
➢ Występ Zespołu Tańca Ludowego OSTROŁĘKA z Ostrołęckiego Centrum Kultury
➢ Losowanie kolejności prezentacji w koncertach I-IV
13.06. (czwartek)
godz. 9.00-12.00
godz. 9.00-10.15
godz. 10.30-11.45
godz. 13.30-16.15
godz. 17.45-20.30

Próba wykonawców I i II koncertu
Warsztat
Warsztat
Otwarcie 64. OKR i I koncert
II koncert

14.06. (piątek)
godz. 9.00-12.00
godz. 9.00-10.15
godz. 10.30-11.45
godz. 13.30-16.15
godz. 17.45-20.30

Próba wykonawców III i IV koncertu
Warsztat
Warsztat
III koncert
IV koncert

15.06. (sobota)
godz. 9.00
godz. 12.00

Podsumowanie konkursu, otwarte spotkanie z jurorami konkursu.
Koncert galowy, ogłoszenie wyników, zamknięcie finału
turnieju recytatorskiego i turnieju wywiedzione ze słowa
Koncerty konkursowe odbywać się będą w sali kinowej nr 2, I piętro w Ostrołęckim Centrum Kultury, ul.
Inwalidów Wojennych 23
AKREDYTACJE:
Informujemy, że wykonawców zakwalifikowanych do finału obowiązuje akredytacja w wysokości 130 zł
od osoby. Wpłacić ją należy wyłącznie na konto:
Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej

02-309 Warszawa, ul. Słupecka 9 lok. 3,
Nr konta 16 2030 0045 1110 0000 0346 5530
przed rozpoczęciem spotkań finałowych. Kopię pokwitowania wpłaty wykonawca powinien mieć ze
sobą. Dodatkowe informacje: www.tkt.art.pl, tel.. 22 825 34 89; 603 85 22 69; e-mail: tkt@tkt.art.pl
Akredytacja wykonawcy w wysokości 130 zł obejmuje:
* noclegi - w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema ul. Traugutta 1 (od 12.06.
do 15.06.2019r.), (pokoje 4-osobowe)
* wyżywienie – od kolacji 12.06.2019r. (środa - kolacja podczas losowania kolejności prezentacji) do
obiadu 15.06.2019 r. (sobota) w stołówce Internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema
ul. Traugutta 1.
Organizatorzy nie przyjmują odpowiedzialności za niepełnoletnich uczestników. Osoby niepełnoletnie
mogą uczestniczyć w imprezie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. Prosimy o zabranie
dokumentu tożsamości potrzebnego do zameldowania.
Dodatkowych informacji udzielają: Bogusława Zawalich w godz. 9-13 tel. 531938615, i Aleksandra
Kowalewska – Kierownik Klubu „OCZKO”.
Klub „OCZKO” OCK: e-mail oczko@ock-ostroleka.pl, tel. 29 764 21 71.
Udział instruktorów, nauczycieli, opiekunów, obserwatorów odbywa się na zasadach akredytacji
w wysokości 210 zł (płatna na konto OCK), która obejmuje:
* wyżywienie – 90 zł (od kolacji 12.06.2019r., środa - kolacja podczas losowania kolejności prezentacji)
do obiadu 15.06.2019 r. (sobota) w stołówce Internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa
Bema ul. Traugutta 1.
* noclegi - 90 zł. (od 12.06. do 15.06.2019r.), (pokoje 4-osobowe) w Internacie I Liceum
Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema ul. Traugutta 1
* opłatę obowiązkową (30 zł).
W końcówce komunikatu zamieszczamy druk karty akredytacyjnej tylko dla instruktorów, nauczycieli,
opiekunów, obserwatorów, którą należy przesłać do Klubu „OCZKO” Ostrołęckiego Centrum Kultury:
fax – 29 764 21 71; e-mail oczko@ock-ostroleka.pl).
Bazę noclegową oferują między innymi:
· Pokoje gościnne WSAP, ul. Korczaka 73, tel. 797 294 549, 29 760 68 86;
e-mail: recepcja@wsap.com.pl
· Hotel Relax , ul. Szpitalna 15, tel. 29 760-44-40, 29 801-90-10; hotelrelax@interia.pl
- Hostel FORTIS , ul. Witosa 1 ,tel.: 29 760-68-89, hostelfortis.ostroleka.pl
· Pokoje gościnne przy SZPZOZ w Ostrołęce (Hotel pielęgniarek): 07-400 Ostrołęka, al. Jana Pawła II
120, www.szpital.ostroleka.pl/us...fax: 29 765-25-92, Tel.: 29 760-58-62, Tel. kom.: 882-137-311;
e-mail: ewa.gutowska@szpital.ostroleka.pl
·Pensjonat WIOLETTA, ul. Rolna 31, tel.: 29 760 53 51, fax: 29 760 53 51,
http://www.pensjonatwioletta.pl
· Inter Hotel, ul. Partyzantów 1, tel. 29 769-10-12 (www.interhotel.pl);
· Hotel „Nad Narwią”, ul. Wioślarska 2, tel. 29 760-71-69 www.nadnarwia.com.pl;
Utrudzeni goście mogą pożywić się w restauracjach:
· Restauracja OLIMP w Galerii Bursztynowa, ul. Gen. A.E.Fieldorfa "Nila" 28;
· Akademia Smaku (budynek WSAP), ul. Korczaka 73, tel. 883 545 000, 604 968 041;
· Restauracja Kugiel, ul. Bursztynowa 1, tel. 29 760-36-98;
· Kugiel BAR (Handlowiec), ul. Generała Ignacego Prądzyńskiego 4, tel. 29 764 33 97;
· Restauracja Avalon, ul. Głowackiego 44, tel. 29 764-26-31;
· Domowe jedzenie „Na Wspólnej”, ul. Gen. A.E.Fieldorfa "Nila" 15, tel. 791 566 712;

· Karczma Kurpiowska Ostoja, ul. Stacha Konwy 3, tel. 29 760-26-25;
Ostrołęka leży przy drodze nr 61 wiodącej z Warszawy do Augustowa . Od strony Olsztyna do miasta
prowadzi droga nr 53, która łączy się z drogą nr 61. Dojazd do miasta jest dość wygodny, na starówkę
można się dostać bezpośrednio z ronda im. Księcia Siemowita III, wjeżdżając na most im. Madalińskiego
(tzw. nowy most w kształcie łuku). Do Ostrołęki można dojechać także koleją (www.rozklad-pkp.pl).
Dworzec PKP jest jednak zlokalizowany na obrzeżach miasta. Dojazd do centrum i poruszanie się w
granicach miasta ułatwia Miejski Zakład Komunikacji (więcej informacji oraz rozkład jazdy na stronie
www.mzk.ostroleka.pl). Przejazdy liniami MZK są bezpłatne.
Można skorzystać także z niedrogich usług korporacji taksówkowych:
MPT Taxi: tel. 0 800 111 111, 196 26, (29) 760-98-36
Radio Taxi: tel. 29 760 99 65
Taxi Bis: tel. 29 764 31 13
Narew Taxi: tel. 731 408 408
Kurp Taxi : tel. 798-240-240
MPT Taxi : tel. 800-111-111
Informację turystyczną zapewnia Kurpiowska Lokalna Organizacja Turystyczna; mieści się przy ul.
Bogusławskiego 18, tel. 29-764-51-95 (www.kurpiowskiecentrum.info).
Komenda Miejska Policji w Ostrołęce mieści się przy ul. Janusza Korczaka 16
(www.policja.aviweb.com.pl). Szpital Specjalistyczny mieści się przy al. Jana Pawła II 120 A, w którym
obecnie funkcjonują przychodnie specjalistyczne (www.szpital.ostroleka.pl).
Ostrołęckie Centrum Kultury z nowoczesnym, klimatyzowanym Kinem Jantar mieści się przy ul.
Inwalidów Wojennych 23. Oferta placówki wraz z repertuarem tego jednego z najnowocześniejszych kin
w regionie dostępna jest na stronie internetowej www.ock-ostroleka.pl. Spotkanie z kulturą oferuje
również Muzeum Kultury Kurpiowskiej (www.muzeum-ostroleka.art.pl ).
W załączeniu MAPKA przydatna uczestnikom podczas Finału 64. OKR

KARTA AKREDYTACJI

INSTRUKTORA/NAUCZYCIELA/ RODZICA /OPIEKUNA/OBSERWATORA/
64. FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
OSTROŁĘKA 12–15 CZERWCA 2019 ROKU
(dane do wystawienia faktury)

................................................................................................................................................
imię nazwisko

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

kod pocztowy, miejscowość, ulica nr

................................................................................................................................................
Województwo

-tel. do kontaktu z osobą akredytowaną

Dane instytucji delegującej:
................................................................................................................................................
nazwa

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

kod pocztowy miejscowość

................................................................................................................................................
województwo ulica nr tel. do kontaktu z instytucja delegującą

................................................
NIP

Akredytację w wysokości: wpisać kwotę ……… zł *
210 zł – zakwaterowanie, wyżywienie, opłata obowiązkowa (ZWO)
120 zł – wyżywienie, opłata obowiązkowa (WO)
30 zł – opłata obowiązkowa (O)
*zakreślić, której pozycji dotyczy wpłata
od osoby należy wpłacić do 5 czerwca 2019 r. na konto Ostrołęckiego Centrum Kultury:
Nr konta: 40 1020 1592 0000 2702 0219 9263 w PKO BP S.A.
Odwołanie uczestnictwa może nastąpić na 4 dni przed terminem rozpoczęcia Finału. W innym przypadku
Ostrołęckie Centrum Kultury nie zwraca wpłaconych akredytacji.
Jednocześnie informujemy, że:
· Ostrołęckie Centrum Kultury jest płatnikiem VAT. Nasz NIP: 758-20-11-702
· Faktury VAT wystawiamy na prośbę wpłacających, nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty wpłaty.
Prosimy pamiętać o podaniu danych do faktury.
· W przypadku gdy płatnikiem jest Rada Rodziców, prosimy o potwierdzoną za zgodność kserokopię
dokumentu o nadanie nr NIP..

Podpis osoby akredytowanej .............................................................

- OŚWIADCZENIE INSTRUKTORA/NAUCZYCIELA/ RODZICA /OPIEKUNA/OBSERWATORA/
Podpisanie oświadczenia jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie przez
organizatorów danych osobowych na potrzeby realizacji
64.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia 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 informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Ostrołęckie Centrum Kultury w Ostrołęce.
Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail) ock@ock-ostroleka.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Administratora jest możliwy
drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:
odoiin@iwa.ostroleka.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z realizacją
konkursu i promocji działalności OCK. Powyższe dane nie będą wykorzystywane do
żadnych celów poza wymienionymi wyżej.
4. Uczestnikom 64.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego przysługuje prawo
żądania dostępu do danych osobowych w celu sprostowania danych, żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego
oświadczenia, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, w
przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych, prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie
udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
7. Dane osobowe będą przechowywane w zakresie przeprowadzenia konkursu przez okres
jego realizacji, a po tym czasie przez okres, przez jaki obligatoryjne jest ich
przechowywanie w archiwum zakładowym OCK zgodnie z ustawą o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach, w zakresie przetwarzania wizerunku uczestników dla celów
promocyjnych przez okres pięciu lat, a po ich zakończeniu przez okres, przez jaki
obligatoryjne jest ich przechowywanie w archiwum zakładowym OCK zgodnie z ustawą o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielą Aleksandra Kowalewska –
Kierownik Klubu OCZKO, Bogusława Zawalich tel. 29/7642171.
………………………………………………………………………………………..
Podpis INSTRUKTORA/NAUCZYCIELA/ RODZICA /OBSERWATORA/
*odpowiednie zakreślić

