Bo nie jest światło, by pod korcem stało,
Ani sól ziemi do przypraw kuchennych,
Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy - praca, by się zmartwychwstało.
C.K. Norwid
REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Poezjo…trwaj wiecznie…
I EDYCJA

ORGANIZATORZY KONKURSU:
Szkoła Podstawowa w Pińczycach

PARTNERZY KONKURSU:
Stowarzyszenie dla Pińczyc

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE:
Gmina i Miasto Koziegłowy

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6 - 8 szkół podstawowych oraz
uczniów szkół ponadpodstawowych całego województwa śląskiego i składa
się z dwóch kategorii:
-recytacja
-poezja śpiewana

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie przez każdego z
uczestników jednego utworu poetyckiego polskiego poety w wybranej przez
siebie kategorii.
3. Łączny czas prezentacji wynosi 5 minut.
4. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję (np. szkołę, ośrodek
kultury, klub itp.).
5. Oceny prezentacji dokona niezależne jury według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru,
- znajomość tekstu (bezbłędna muzyczna interpretacja utworu),
- interpretacja tekstu,
- wartości literackie i muzyczne prezentowanych utworów,
- właściwe muzyczne tempo utworu,
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.

Podstawą prawną konkursu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji konkursów i olimpiad
przedmiotowych (Dz. U. Nr 13 z 2002 r. poz. 125 z późn. zmianami).

CELE KONKURSU:
1. Popularyzacja twórczości wybitnych poetów polskich.
2. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.
3. Przygotowanie młodzieży do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
4. Promowanie utalentowanych uczniów.

PRZEBIEG KONKURSU:
1. Konkurs ma zasięg wojewódzki i składa się z jednego etapu.

2. Uczestnicy nagrywają swoją interpretację wybranego utworu poetyckiego
polskiego poety, a następnie zapisują ją w pliku wideo w jednym z następujących
formatów: MP4, AVI, WMV.
3. Nagrany odpowiednio plik video wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i zgodą na
przetwarzanie danych osobowych (scan z podpisem rodzica lub pełnoletniego
ucznia) uczestnicy przesyłają za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
konkurs.recytatorski.poezjo.trwaj@gmail.com
TERMINARZ KONKURSU:
31.03 2021 – przesłanie nagranych materiałów na podany adres.
19.04.2021 – ogłoszenie wyników.

LAUREACI, NAGRODY
Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Szkoły Podstawowej w
Pińczycach pod adresem: www.zspinczyce.szkolnastrona.pl
KONSULTACJI
UDZIELA:

MERYTORYCZNYCH

I

INFORMACJI

O

KONKURSIE

Joanna Sularz, tel. 34 3143536, Szkoła Podstawowa w Pińczycach.

KARTA ZGŁOSZENIA
WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI
Poezjo… trwaj wiecznie…
I EDYCJA

Imię i nazwisko uczestnika:
…………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa i adres szkoły:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….……………..
Telefon i e-mail szkoły
…………………………………………………………………………………………………………..
Autor i tytuł utworu:
………………………………………………………………………………………….….……………
………………………………………………………………………………………….……………….
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna:
…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………
własnoręczny podpis ucznia

Oświadczam, że powyższe dane podałam/em dobrowolnie, zgodnie ze stanem faktycznym,
a o wszelkich zmianach zobowiązuję się powiadomić niezwłocznie. Potwierdzam chęć udziału
w Konkursie, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Konkursu oraz znajomość
tego Regulaminu. Składając niniejszą karę akceptuję warunki uczestnictwa w Konkursie
określone
w ww. Regulaminie.
Oświadczam jednocześnie, że osoby, których dane zostały podane w Karcie
(nauczyciel/instruktor) zapoznały się z Regulaminem Konkursu i posiadają wiedzę o
wszelkich okolicznościach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

..........................................................
(data i podpis pełnoletniego uczestnika
lub opiekuna prawnego uczestnika)

KARTĘ UCZESTNIKA NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z PODPISANYM OŚWIADCZENIEM
ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka*
imię i nazwisko
…………………………………………………………………………………………………………….
w I Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Poezjo… trwaj wiecznie…” i przetwarzanie danych osobowych
podanych w Karcie Uczestnika przez Szkołę Podstawową w Pińczycach, w bazie danych prowadzonej przez SP
w Pińczycach, w celach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu, zgodnie z Regulaminem
Konkursu, w szczególności w celu organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko,
nazwa szkoły, tytuły wykonanych utworów w związku z działaniami informacyjno-promocyjnymi związanymi z
Konkursem
i marketingowymi SP w Pińczycach jako Organizatora Konkursu.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na utrwalenie i wykorzystanie, w tym nieodpłatne
rozpowszechnianie wizerunku, do celów informacyjno-marketingowych realizowanych przez SP w Pińczycach,
w szczególności do upublicznienia na stronie interesowej, w wydawnictwach, mediach, m.in.
społecznościowych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do wykonania w
ramach Konkursu na rzecz SP w Pińczycach na następujących polach eksploatacji: rozpowszechnianie i
wykorzystywanie wykonania do celów informacyjno-marketingowych prowadzonych przez SP w Pińczycach,
w szczególności do upublicznienia na stronie internetowej oraz w mediach, w tym społecznościowych.
Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania
przetwarzania danych lub wycofania zgody.
 Podanie danych i zgłoszenie udziału w Konkursie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
w Konkursie.
Fakt niepodania danych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.
 W celu organizacji SP W Pińczycach, ul. Śląska 3, pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w
zakresie wskazanym w karcie zgłoszenia.
Zgodnie z art. 13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 0 ochronie
danych) informuje się, ze administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Pińczycach, ul.
Śląska 3, 42 350 Koziegłowy. Dane gromadzone są przez SP w Pińczycach wyłącznie
w celu realizacji Konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą one
podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie
podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, za
wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, współpracujących z SP w Pińczycach w oparciu o zawarte
umowy oraz objętych zgodą osoby składającej oświadczenie. Zgłaszający udział w Konkursie, w każdej chwili,
ma możliwość odwołania udzielonej zgody, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia
danych z bazy SP w Pińczycach. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w
Konkursie, natomiast odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej
odwołaniem. Osobie, której dane dotyczą, jej rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje również prawo
dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator
danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można
skontaktować się pod adresem: zs_pinczyce@o2.pl

…………………………………………
(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)
16 lat)

…………………………………………………..
(data i podpis uczestnika, który ukończył

*niepotrzebne skreślić; samodzielne oświadczenie woli może złożyć osoba, która ukończyła 16 lat.

