Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej i Metafizycznej

Organizator
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. KSIĄŻĄT RACIBORSKICH

Celem konkursu jest:
 kształtowanie wyobraźni poetyckiej
 zainteresowanie młodych ludzi poezją jako alternatywę dla mediów społecznościowych
 promowanie talentów
 prezentacja poezji religijnej i metafizycznej szerszemu kręgowi odbiorców
 nauka zdrowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży
 rozwój kulturalny i duchowy młodych ludzi
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REGULAMIN KONKURSU
I. Adresaci
Uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi i
szkół średnich powiatu raciborskiego i rejonu raciborskiego diecezji opolskiej.
II. Założenia programowe
Zapraszamy recytatorów i ich instruktorów do poszukiwań repertuarowych w kręgu poezji religijnej
i metafizycznej. Uczestnicy prezentują utwory z zakresu poezji polskiej.
Recytatorzy prezentują jeden dowolnie wybrany utwór poetycki
Łączny nieprzekraczalny czas prezentacji: do 5 min.
III. Kryteria oceny
Oceny prezentacji konkursowych dokona jury powołane przez organizatora. Kryteria oceny:
- wybór i dobór tekstu,
- dostosowanie tekstu do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora,
- interpretacja utworu,
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.
Jury przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych:





dzieci z przedszkoli,
uczniowie klas I – VI,
uczniowie kl. VII – III gimnazjum,
młodzież szkół średnich.

Werdykt jury jest niepodważalny.
IV. Zasady organizacyjne i terminy
1. Karty

zgłoszeniowe

przyjmowane

są

do

dnia

15

maja

na

adres

mailowy:

poezjareligijna@sp18.pl
2. Rozpoczęcie konkursu odbędzie się 24 maja 2019 roku o godz. 9:00 w auli Szkoły Podstawowej
nr 18 w Raciborzu.
3. W przypadku wielu zgłoszeń wcześniej podane zostaną listy recytatorów.
4. Szkoła/placówka może zgłosić maksymalnie po 2 recytatorów w każdej kategorii wiekowej.
Prosimy o przeprowadzenie eliminacji środowiskowych. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość
pozwolenia na większą liczbę uczestników konkursu.

V. Załączniki
Nr 1 - karta zgłoszeniowa
Nr 2 - oświadczenia

Załącznik nr 1
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Karta zgłoszenia
Do udziału w konkursie (właściwe podkreślić) zgłaszam uczestnika w kategorii:
1. Przedszkola
2. Szkoły Podstawowe:
a) Uczniowie kl. I – VI
b) Uczniowie kl. VII – III Gimnazjum
3. Uczniowie szkół średnich
1. Tytuł i autor utworu, przewidywany czas trwania:
….........................................................................................................................................................
Dotyczy uczestnika konkursu w kategorii szkoły:
1. Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………………………………....
2. Grupa przeszkolna/klasa...........................................................................................................
3. Przedszkole/szkoła.............................................................................................................................
4. Telefon do przedszkola/szkoły..........................................................................................................
5. Adres przedszkola/szkoły.................................................................................................................
Imię i nazwisko zgłaszającego, tel. kontaktowy.
..............................................................................................................

Załącznik nr 2

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA
KONKURSU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
...........................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika)
przez Szkołę Podstawową nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu w celu organizacji
i przeprowadzenia Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej i Metafizycznej zgodnie z art.6 ust.
1 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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
oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2017
poz.880 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Podającym dane przysługuje prawo
do wglądu i poprawianie swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Szkoła
Podstawowa nr 18

im. Książąt

Raciborskich w Raciborzu, ul. Ocicka 52, w Raciborzu.

Administrator zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane
wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zgodnie z art. 81
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2017 poz.880
z późn. zm.). Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku przez
zamieszczenie danych osobowych i miejsca nauki uczestnika Konkursu, wykonanego filmu
lub fotografii na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu i w artykułach
prasowych bądź internetowych opisujących działania Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

................................................................
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

