


Organizator  konkursu: Szkoła  Podstawowa  nr  2  im.  ks.  Stanisława  Staszica
w Chełmie

Cele konkursu:

 popularyzowanie poezji dziecięcej Jana Brzechwy i Juliana Tuwima;

 kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego;

 rozwijanie zdolności recytatorskich; 

 promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci; 

 wspieranie uzdolnień i rozwijanie zainteresowań uczniów;

 integracja społeczności przedszkolnej i szkolnej.

Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs  skierowany  jest  do  dzieci  sześcioletnich z  przedszkoli  i oddziałów

przedszkolnych działających na terenie  miasta  Chełm oraz  uczniów klas  I-III  Szkoły

Podstawowej nr 2 w Chełmie.

2. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:   

 dzieci sześcioletnie z przedszkoli z terenu miasta Chełm;

 uczniowie kl. I-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie.

3. Każda placówka może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 6 uczestników.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) przygotowanie  przez  uczestnika  konkursu  indywidualnie  jednej  recytacji

dowolnego  wiersza  z  repertuaru  Juliana  Tuwima  lub  Jana  Brzechwy
(w przypadku wyboru dłuższych tekstów uczestnik  może zaprezentować jego
fragment);

b) nagrana recytacja nie może przekroczyć 5 minut;

c) recytację uczestnika należy nagrać i zapisać w formacie mp4;

d) nagraną recytację należy przesłać drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie

do  dnia  3  lutego  2022 r.  na  adres  koordynatora  konkursu:

arejman@sp2chelm.pl lub dostarczyć nagranie na płycie CD/DVD do siedziby

organizatora – Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie ul. Obłońska 51;

e) do  nagrania  recytacji  każdego  z  uczestników  należy  dołączyć  wypełnione
i podpisane załączniki (w wersji elektronicznej scan poniższych załączników): 
- Karta zgłoszenia – załącznik nr 1,
-   Zgody  rodzica/opiekuna  prawnego  niepełnoletniego  autora  pracy  na
uczestnictwo w konkursie – załącznik nr 2,
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3, 
-  Oświadczenia  rodzica/opiekuna  prawnego  niepełnoletniego  autora  pracy
o zapoznaniu się z regulaminem konkursu – załącznik nr 4,
-  Klauzula informacyjna  - załącznik nr 5.
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f) przekazanie „Kart zgłoszeń” oraz nagranych recytacji uczniów tylko 
g) i wyłącznie przez pracownika przedszkola, do którego uczęszcza uczestnik.

Rozstrzygnięcie konkursu:  

Obrady Komisji konkursowej odbędą się w dniu 4 lutego 2022 r. (piątek) o godz. 10.00

w Szkole Podstawowej  nr  2  przy ul.  Obłońskiej  51 w Chełmie.  W tym dniu Komisja

konkursowa  obejrzy  nagrane  recytacje  uczestników  i  wyłoni  zwycięzców  oraz

wyróżnionych.

Komisja konkursowa:

1. Uczestników konkursu oceniać będzie niezależna Komisja konkursowa powołana

przez Organizatora.

2. Decyzje  Komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne.

Kryteria oceny:

Komisja oceni recytacje, uwzględniając następujące elementy:

  dobór tekstu;

  pamięciowe opanowanie tekstu;

  interpretacja tekstu;

  ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, elementy ruchu).

Publikacja wyników i nagrody:

 Spośród  uczestników  konkursu  Komisja  wyłoni  laureatów  (I,  II  i  III  miejsce

w     każdej  kategorii  ),  którzy  otrzymają  nagrody  rzeczowe  i  dyplomy  za  udział

w konkursie. 

 Przyznana zostanie także jedna specjalna nagroda Dyrektora Szkoły.

 Wszyscy  uczestnicy  konkursu  otrzymają  pamiątkowe  dyplomy,  a  nauczyciele

przygotowujący podziękowania.

 Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2

(www.sp2chelm.pl) oraz  na  szkolnym  fanpage’u  na  Facebooku  w  dniu

posiedzenia Komisji, tj: 4 lutego 2022r.

 Informacja  o  laureatach  i  wyróżnionych  uczestnikach  oraz  sposobie  odbioru

nagród i dyplomów zostanie przekazana drogą elektroniczną. 
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Postanowienia końcowe:

1. Nagrania  z  recytacjami  uczestników  przechodzą  nieodpłatnie  na  własność

organizatora i nie będą odsyłane i zwracane.

2. Nagrania  recytacji  laureatów  konkursu  zostaną  zamieszone  na  stronie

internetowej organizatora.

3. Dane  osobowe  uczestników  będą  wykorzystane  wyłącznie  w  celu  realizacji

postępowania  konkursowego,  tj.  wyłonienia  zwycięzców  i  przyznania  nagród

oraz opublikowania  imienia  i  nazwiska  uczestnika  jako  laureata  lub  osoby

wyróżnionej,  a  także  w  celu  promocji  konkursu  w  mediach,  na  stronach

internetowych szkoły oraz na szkolnym fanpage’u.

4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  w  regulaminie  konkursu,
a o ewentualnych zmianach poinformuje wszystkich uczestników.

5. Wszelkie  informacje  o  konkursie  oraz  komunikaty  komisji  będą  dostępne

na stronie  internetowej  Szkoły  Podstawowej  nr  2  im.  ks.  Stanisława  Staszica

w Chełmie  (www.sp2chelm.pl) oraz  na  szkolnym  fanpage’u  na  Facebooku  –

Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie.

Szczegółowych  informacji  udziela  koordynator  konkursu: Agnieszka  Rejman  –
nauczyciel  języka  polskiego  w  SP  2  w  Chełmie,  tel.  504332887,  e-mail:
arejman@sp2chelm.pl

               Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

DANE ORGANIZATORA

 Szkoła Podstawowa nr 2
 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie 
 ul. Obłońska 51
 22- 100 Chełm
 tel.  82 565 39 22
 e-mail: sp2chelm@post.pl
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Załącznik nr 1

………………………..
(pieczęć przedszkola)                                 

KARTA ZGŁOSZENIA

Udziału w Konkursie Recytatorskim 

pt. „Znane i lubiane wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima”

Prosimy wypełnić pismem drukowanym 

 Imię i nazwisko dziecka: ..........................................………………………..............

 Tytuł wiersza:…………………………………………………………………………..…

 Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego powstała praca 

konkursowa:  ……………….………………..............................................................

 Nazwa i adres przedszkola: …………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….……..

telefon: ........................................................ email:…………………………….……..

województwo: .....................................…………….

                                                                                 ………………………………..

                                                                                 (podpis dyrektora lub nauczyciela) 
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Załącznik nr 2

ZGODA NA UDZIAŁ  

  w Konkursie Recytatorskim 

pt. „Znane i lubiane wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima”

Imię i nazwisko dziecka: …..........................................................................................

Nazwa i adres przedszkola: ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: 

……………………………………………………..……………………………………………

Zgodnie z art.  6 ust.  1 lit.a  ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27

kwietnia  2016  r.,  decydując  się  na  wzięcie  udziału  mojego  dziecka  w  Konkursie

recytatorskim pt.  „Znane  i  lubiane  wiersze  Jana  Brzechwy  i  Juliana  Tuwima”,

wypełnieniu wskazanego w pkt. 4 zakresu danych osobowych - dobrowolnie wyrażam

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka

oraz  na  publikację  pracy  konkursowej  na  potrzeby  konkursu.  Oświadczam,  że

zapoznałam/-em się z Regulaminem Konkursu recytatorskiego pt. „Znane i lubiane

wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima”.

            …………….................................................... 
data i podpis rodzica/prawnego opiekuna
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 
DANYCH OSOBOWYCH

 

 Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art.  6 ust.  1 lit.a 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

mojego  dziecka  (imię  i  nazwisko  dziecka): ……………………....……………………

na potrzeby Konkursu recytatorskiego pt. „Znane i lubiane wiersze Jana Brzechwy

i Juliana  Tuwima”  udostępnienia  informacji  o  wynikach  Konkursu,  na  nieodpłatne

wykorzystanie  wizerunku  i  pracy  mojego  dziecka  w  materiałach  promocyjnych

Organizatora w związku z udziałem w Konkursie. 

 

……….................................................................... 
data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna
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Załącznik nr 4

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego autora pracy 

o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu pt.  „Znane i lubiane

wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima” oraz akceptuję warunki Konkursu. 

                                         .........................................................….

   data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 5

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.  13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679  

z  dnia  27  kwietnia  2016 r.  w  sprawie  ochrony danych  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

osobowych zwane RODO) - (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuję:

1) Administratorem  danych  osobowych  jest  Szkoła  Podstawowa  nr  2  im.  ks.

Stanisława  Staszica  w  Chełmie  (adres  e-mail:  sp2chelm@post.pl,  nr  tel. 82

5653922).

2) Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  można  się

skontaktować pod adresem e-mail: marta.lysuniek@cbi24.pl.

3) Dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu  organizacji  i  promocji  Konkursu

recytatorskiego  pt.  „Znane  i  lubiane  wiersze  Jana  Brzechwy  i  Juliana

Tuwima” na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści

zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO.

4) Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania

danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa.

6) Osoba,  której  dane  osobowe  dotyczą,  ma  prawo:  dostępu  swoich  danych,

sprostowania nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych, o ile znajdzie

zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO, wzniesienia sprzeciwu,

żądania ograniczenia przetwarzania danych.

7)  Osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych. 

8)  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  lecz  niezbędne  do  udziału

w Konkursie.

.........................................................….

   data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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