Konkurs recytatorski „Połączeni poezją”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół partnerskich z Białegostoku i Grodna
biorących udział w projekcie Szkoła 6.0 organizowanym przez Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” we współpracy z Senatem RP.
1. Cele:
•
•
•
•
•
•

rozwój zdolności recytatorskich,
prezentacja umiejętności artystycznych,
rozwijanie umiejętności językowych,
kształtowanie postawy patriotycznej oraz wrażliwości na
piękno języka polskiego,
integracja rówieśników z Białegostoku i Grodna.

2. Adresaci konkurs:
•

Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w
Białymstoku i Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie

3. Forma konkursu i harmonogram konkursu:
•

•
•

Uczestnicy konkursu nagrywają występ. Do organizatorów przesyłają link z
umieszczonym nagraniem na ogólnodostępnym serwisie internetowym np. Youtube
albo nagranie, które organizator udostępni na kanale YouTube.
Filmy lub linki należy wysyłać na adres współorganizatora: sp20@um.bialystok.pl do
dnia 5 czerwca 2020 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 czerwca.

4. Kategorie wiekowe:
•
•
•

7 -10 lat
11 – 13 lat
14 -16 lat

5. Kryteria oceny:
•
•
•
•
•

interpretacja tekstu poetyckiego,
tempo recytacji,
intonacja,
poprawność językowa,
ogólny wyraz artystyczny

6. Jury konkursu:

•

W skład zespołu oceniającego występy uczniów wejdzie po 1 reprezentancie z obu
szkół i niezależny ekspert/eksperci.

7. Nagrody:
•
•

spośród uczestników wyłonionych zostanie trzech laureatów z każdej kategorii.
Przewidziane są również wyróżnienia oraz nagroda internautów.
laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie konkursu.

Repertuar do wyboru

Klasy I-III
Władysław Bełza „Katechizm polskiego dziecka”
Władysław Bełza „Złapana myszka”
Julian Tuwim „Kotek”
Julian Tuwim „Okulary”
Jan Brzechwa „Pomidor”
Jan Brzechwa „Samochwała”
Klasy IV-VI
Zygmunt Krasiński „Bóg mi odmówił tej anielskiej miary…”
Juliusz Słowacki „W pamiętniku Zofii Bobrówny”
Julian Tuwim „Strofy o późnym lecie”
Adam Mickiewicz „Lis i kozieł”
Cyprian Kamil Norwid „Moja piosnka II”
Ignacy Krasicki „Czapla, ryby i rak”
Klasy VII-VIII
Juliusz Słowacki „Smutno mi, Boże…”
Adam Asnyk „ Między nami nic nie było…”
Adam Mickiewicz „Niepewność”
Adam Mickiewicz „Nad wodą wielką i czystą…”
Krzysztof Kamil Baczyński „Niebo złote Ci otworzę”
Cyprian Kamil Norwid „Moja ojczyzna”

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka oraz jego
wizerunku

…………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) na potrzeby
postępowania kwalifikacyjnego, dokumentowania i przebiegu Konkursu recytatorskiego
„Połączeni poezją””, a także na publikowanie wyników Konkursu i przesłanej pracy w
Internecie, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

………………………………………………………………………………………………
Data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna/

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1.

Administratorem Pani/Pana rodzica /uczniów danych osobowych jest Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego z siedzibą w Białymstoku, tel: 85 7431 110,
email: sp20@um.bialystok.pl.

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 20 im. gen. Wł.
Sikorskiego możliwy jest pod numerem tel. nr 85 7431 110 lub adresem email:
inspektor@sp20bialystok.pl

3.

Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji
zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4.

Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
w Białymstoku.

5.

Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.

Rodzicom/ uczniom/ przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, to zgodę taką można
wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu
na przepisy prawa oświatowego j/w.

Podpis rodzica/opiekuna, data ……………………………………………………………

