REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„PRZYRODA W POEZJI”
1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Konkurs organizowany jest z okazji Światowego Dnia Ziemi. Wykonawcy,
recytując wiersze tematycznie związane z ekologią, ochroną przyrody,
bioróżnorodnością, oddają hołd naszej planecie -Ziemi.
2. ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku pod Honorowym
Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty
3. CELE KONKURSU
 Rozwijanie zainteresowań poezją,
 Kształtowanie umiejętności pięknej recytacji,
 Kreowanie właściwych postaw wobec przyrody,
 Promowanie uczniów zdolnych
4. UCZESTNICY
Uczniowie klas I-III szkół podstawowych
5. TERMIN KONKURSU
 Przygotowania i eliminacje szkolne trwają od 1.02.2019 do 10.04.2019
 Termin zgłoszenia upływa z dniem 12.04.2019
 Finał konkursu odbędzie się 26.04.2019, o godz.10.00 w SP6 w Sanoku
6. PRZEBIEG KONKURSU
 I etap: szkolny, polega na wyłonieniu 3-osobowej reprezentacji szkoły,
która weźmie udział w etapie międzyszkolnym
 II etap: międzyszkolny
7. KOMISJA KONKURSOWA
Popisy wykonawców ocenia Komisja Konkursowa pod przewodnictwem
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła w Sanoku, p. Barbary
Zdybek.
Członkami komisji są opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie.
8. KRYTERIA OCENY
 Dobór repertuaru w kontekście tematu konkursu
 Pamięciowe opanowanie utworu
 Recytacja (odpowiednie tempo, wymowa,
interpretacja utworu)
 Ogólne wrażenia artystyczne

intonacja

głosu,

9. NAGRODY
 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowy dyplom;
 Laureaci otrzymują dyplom oraz cenne nagrody rzeczowe;
 Tytuł laureata konkursu uzyska trzech uczniów z najwyższą punktacją;
 Szkoła, której uczeń zajął I miejsce otrzymuje pamiątkowy puchar.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Udział ucznia w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem
wyników i promocja konkursu w lokalnych mediach.
11. KOORDYNATOR I AUTOR KONKURSU
mgr Anna Blecharczyk – anna.blecharczyk@sp6sanok.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
IM. JANA PAWŁA II W SANOKU
KARTA ZGŁOSZENIA
NA KONKURS RECYTATORSKI
„PRZYRODA W POEZJI”
Nazwa szkoły:
Adres szkoły:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Imię i nazwisko opiekuna:
Skład reprezentacji szkoły:
Lp.
1
2
3

Imię i nazwisko

Klasa

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

........................................
(imię i nazwisko rodzica)

...................................
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody przez rodzica
na przetwarzanie danych osobowych dziecka
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016r. 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) Dz. Urz. UE L

z 2016r. nr 119/1–(zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) –wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka: ………........................................................................
Dane dziecka będą przetwarzane na potrzeby konkursy recytatorskiego „Przyroda
w poezji” przez Szkołę Podstawową nr 6 w Sanoku, ul. Przemyska 80, 38-500 Sanok.
Inspektorem danych osobowych jest Ilona Pisaniak – kadry@sp6sanok.pl.
Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu:
 imię i nazwisko,
 data urodzenia
 nazwa szkoły do której dziecko uczęszcza

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

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „POEZJA W PRZYRODZIE”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej
RODO, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana (ucznia) danych osobowych jest Szkoła Podstawowa
nr 6 w Sanoku, ul. Przemyska 80, 38-500 Sanok
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony
Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się pod adresem poczty
elektronicznej: Ilona Pisaniak, adres email: kadry@sp6sanok.pl,
3. Celem przetwarzania Pani/Pana (ucznia) danych osobowych jest organizacja
konkursu recytatorskiego „Przyroda w poezji” – art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 29 stycznia 2002r. w
sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów.
4. Pani/Pana (ucznia) dane osobowe mogą zostać przekazane / powierzone
wyłącznie podmiotom upoważnionym zgodnie z Regulaminem Konkursu.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową nr 6 w Sanoku na
podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów
wskazanych w punkcie 3 oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu (uczniowi) w zależności od charakteru przetwarzania,
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu (uczniowi) prawo do cofnięcia wyrażonej zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie przez Panią/Pana (ucznia) danych osobowych jest dobrowolne, przy
czym niezbędne do realizacji zadań administratora danych – przeprowadzenia
konkursu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

