REGULAMIN
X DIECEZJALNGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„PAMIĘCI JANA PAWŁA II”
ORGANIZATOR
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mokobodach.

CELE KONKURSU
-

propagowanie twórczości literackiej Karola Wojtyły/Jana Pawła II oraz poezji o Ojcu Świętym,
uwrażliwianie na kulturę żywego słowa,
kształtowanie i rozwijanie w uczniach zdolności recytatorskich,
integracja środowisk szkolnych Diecezji Siedleckiej,

REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział szkoły podstawowe należące do
Rodziny Szkół Jana Pawła II z Diecezji Siedleckiej oraz inne chętne szkoły.
2. Każda szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez przesłanie formularza do 05. III. 2020 r.
na adres organizatora:
Zespół Oświatowy
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
08 – 124 Mokobody
ul. Wiatraczna 6
„ Konkurs Recytatorski”
lub e-mail: zomok@pspmokobody.edu.pl
3. Wskazane jest, aby konkurs poprzedzony był etapem szkolnym w trzech grupach wiekowych:
I grupa –
klasy I - III
II grupa – klasy IV- VI
III grupa - klasy VII - VIII
4. Ze względu na możliwości organizacyjne oraz coraz większy zasięg szkoły zgłaszają maksymalnie
po 3 osoby z każdej grupy wiekowej.
5. Czas prezentacji nie powinien przekraczać:
grupa I– 2 - 3 minuty
grupa II i III – 3 -4 minuty
6. Uczestnicy konkursu przygotowują jeden utwór autorstwa Karola Wojtyły/Jana Pawła II lub
związany z postacią Ojca Świętego dowolnego autora bądź własnego autorstwa.
7. Finał konkursu odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Oświatowym w
Mokobodach 26. III. 2020 r. Początek o godz. 9.00.
8. Uczestnicy dojeżdżają na własny koszt.

KRYTERIA OCENIANIA
1.
2.

Oceniając recytatora jurorzy będą brali pod uwagę:
dobór repertuaru
czas recytacji
kulturę słowa
interpretację utworu
ogólny wyraz artystyczny.
Uczestnik może otrzymać od każdego jurora od 1 do 5 punktów. Punkty będą sumowane.

3. Popisy teatralne nie będą miały wpływu na ocenę jurorów.

JURY
1. Do komisji konkursowej zostaną zaproszeni doświadczeni specjaliści z dziedziny kultury żywego
słowa.
2. W skład komisji nie mogą wchodzić organizatorzy konkursu oraz nauczyciele, których
wychowankowie uczestniczą w konkursie.
3. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

NAGRODY
Organizatorzy zapewniają nagrody książkowe dla laureatów każdej grupy wiekowej i osób wyróżnionych
przez jury, a dla każdego uczestnika i szkoły dyplom.
Wszelkie informacje udzielane będą pod numerem telefonu 25 641 13 27.
Formularz zgłoszeniowy oraz inne informacje znajdują się również na stronie zomok@pspmokobody.edu.pl
Dla wszystkich uczestników przewidziany jest obiad oraz kawa, herbata, napoje, ciasto.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Organizatorzy

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia
mojego dziecka
…………..…………………………………………………………………………………….
Imię , nazwisko, szkoła

na stronie internetowej Zespołu Oświatowego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Mokobodach oraz na łamach tygodnika Echo Katolickie, 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), w związku z jego udziałem w X Diecezjalnym
Konkursie Recytatorskim „Pamięci Jana Pawła II”.

………………………………………………………………..
( data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych jest Zespół
Oświatowy w Mokobodach reprezentowany przez Dyrektora, ul. Wiatraczna 14, 08-124 Mokobody.
Inspektor ochrony danych w Zespole Oświatowym w Mokobodach jest dostępny jest pod adresem e-mail:
inspektor.rodo@naticom.pl
Dane osobowe uczestników konkursu w postaci imienia i nazwiska, szkoły, do której uczęszcza, wizerunku będą
przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu udziału w X Diecezjalnym Konkursie Recytatorskim
„Pamięci Jana Pawła II”.
Administrator może powierzyć dane osobowe uczestników oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych innym
instytucjom/podmiotom, jedynie wówczas, gdy zobowiązują do tego przepisy prawa lub na podstawie właściwie
skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym umów powierzenia danych.
Dane osobowe uczestników konkursu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych przechowywane będą przez czas
trwania X Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego „Pamięci Jana Pawła II”, a po jego zakończeniu do czasu cofnięcia
przez Panią/Pana zgody.
Rodzicom lub opiekunom prawnym uczestników konkursu przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu.
Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników konkursu mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofać
zgodę można poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Administratora, na adres korespondencyjny:
ul. Wiatraczna 14, 08-124 Mokobody lub na adres e-mail: zomok@mokobody.pl
Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w X Diecezjalnym Konkursie Recytatorskim
„Pamięci Jana Pawła II”.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

………………………………………………………………..
( data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)

