REGULAMIN ZDALNEGO MIĘDZYSZKOLNEGO
KONKURSU RECYTATORSKIEGO
DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 – II EDYCJA
„KIEDY MYŚLĘ O TOBIE MAMO…”
Cele konkursu:
 zapoznanie i zainteresowanie dzieci poezją;
 rozwijanie zdolności recytatorskich;
 prezentacja i promowanie talentu uczniów;
 kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym;
 motywowanie do występów publicznych;
 wspieranie działań twórczych;
 kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych
umiejętności recytatorskich;
Postanowienia ogólne:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Karola Palicy
w Tychach. Zakres obejmuje recytację wierszy tematycznie związanych z mamą.
Warunki uczestnictwa:
 Konkurs jest adresowany dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.
 Każdy uczestnik konkursu recytuje jeden wiersz tematycznie związany
z mamą.
 Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
 Klasy 1
 Klasy 2
 Klasy 3
 Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klas 1-3 mogą zgłosić chęć
udziału w konkursie swoich dzieci do 17 maja 2021r. Do zgłoszenia należy
dołączyć podpisaną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na
przetwarzanie i publikację danych osobowych dziecka (załącznik 1).
Proszę przesłać skan lub zdjęcie podpisanych przez rodzica dokumentów.
Kryteria oceny





dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie;
wyrazista i poprawna recytacja;
interpretacja tekstu;
ogólny wyraz artystyczny

Forma konkursu
Rodzic nagrywa występ swojego dziecka na dowolnym sprzęcie elektronicznym,
zapisuje i wysyła do 17.05.2021r. na poszczególne adresy mailowe.
Uczniowie klas 1 – Anna Rzepka a.annarzepka@gmail.com
Uczniowie klas 2 – Hanna Liszka hanialiszka@gmail.com
Uczniowie klas 3 – Bożena Pasternak fusieczka13@gmail.com
Do filmiku należy dołączyć podpisaną przez rodzica (prawnego opiekuna) zgodę
na przetwarzanie i publikację danych osobowych dziecka.
Bardzo prosimy w wiadomości mailowej napisać:
 imię nazwisko dziecka
 klasa i nazwa szkoły
 autor i tytuł wiersza
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły
Podstawowej nr 6 w Tychach do 25 maja 2021 r.
Postanowienia końcowe
Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
W konkursie przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów, które
będą dostarczone do sekretariatów poszczególnych szkół.
W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt mailowy.
Organizatorki:
Hanna Liszka
Bożena Pasternak
Anna Rzepka

Załącznik 1
do Regulaminu Konkursu Recytatorskiego „Kiedy myślę o Tobie mamo”
ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) DZIECKA
NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
.................................................................................... Klasa …….. SP …… Tychy
w zdalnym konkursie recytatorskim " Kiedy myślę o Tobie mamo… ",
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. Palicy w Tychach.
Wyrażam również zgodę na użycie danych osobowych mojego dziecka na
potrzeby konkursu.
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i jest jednoznaczny z akceptacją
regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie
wymaganym do realizacji konkursu. Skutkiem niepodania danych jest brak
możliwości uczestnictwa w konkursie.
2. W ramach konkursu przetwarzane są dane osobowe w zakresie :
- imienia, nazwiska, wieku, szkoły.
3. Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie konkursu jest
Organizator.
4. Każda osoba ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania
sprostowania danych osobowych, prawo żądania przenoszenia danych, prawo
żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Danych osobowych nie przetwarza się
w sposób zautomatyzowany.
5. Okres przetwarzania danych wynosi 5 lat od momentu ogłoszenia wyników
6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom administracji publicznej,
usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem
danych osobowych, Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.
7. Dodatkowych Informacji w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych udziela organizator lub Inspektor Ochrony Danych pod adresem :
iod.sp6@oswiata.tychy.pl

…………………………………………………………………….
Podpis rodzica

