Regulamin

II Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego

„Świat wierszem opowiadany”

pod hasłem
„W życiu ważne jest zdrowie”

Organizatorzy:
Kołazińska Katarzyna
Lutkowska Justyna
Rogala Katarzyna
Jemioł Bożena
Dyl Magdalena

Regulamin konkursu

1. Organizator konkursu.
Organizatorem konkursu jest:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących
im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu
ul. Wernera 6
26-600 Radom
e-mail: sekretariat@nieslyszacy.radom.pl
tel.: 48-362-56-34
2. Cel konkursu.
Celem konkursu jest:
- kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie
zdolności recytatorskich,
- dostarczanie doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających
z piękna utworów literackich,
- rozbudzanie zainteresowań literackich,
- popularyzacja poezji wśród uczniów,
- wspieranie działań twórczych,
- rozwijanie wiary we własne możliwości.
3. Warunki uczestnictwa :
- W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie Specjalnych Ośrodków
Szkolno-Wychowawczych w następujących grupach wiekowych:
I – oddziały przedszkolne oraz uczniowie klas 1-3,
II – uczniowie klas 4-8,

III – uczniowie szkoły ponadpodstawowej.
- Każda placówka może zgłosić trzech uczestników w każdej grupie wiekowej.
- Wiersz musi być prezentowany indywidualnie. Może być wykonany wspólnie
z nauczycielem, jak również przy pomocy alternatywnych form komunikacji.
- Nagranie przedstawiające prezentację utworu poetyckiego o tematyce
konkursowej wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać:
➢ messangerem FB na stronę szkoły:
https://www.facebook.com/nieslyszacy.radom
➢ na adres e-mail: konkurs.nieslyszacy@gmail.com
➢ lub umieścić w chmurze, przekazując link na adres e-mail:
konkurs.nieslyszacy@gmail.com
- Prace konkursowe przyjmowane będą od 04.04.2022r. do 14.04.2022r.
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09.05.2022r.
- Laureatów konkursu poinformujemy drogą mailową.
- Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za 3 pierwsze miejsca w każdej
grupie wiekowej.

Kontakt:
Lutkowska Justyna tel. 509 602 778
Kołazińska Katarzyna tel. 502 643 219
Rogala Katarzyna tel. 509 507 807
Dyl Magdalena tel. 697 255 525

Załącznik nr 1

Karta zgłoszeniowa

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………….
Wiek dziecka ……………………………………………………………………..
Tytuł i autor wiersza………………………………………………………………
Nazwa i adres placówki………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………. nr telefonu………………………
Imię i nazwisko nauczyciela, który przygotował dziecko...………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych mojego dziecka
…………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
…………………………………..
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Wyrażam zgodę na umieszczenie nagrania prezentującego recytowany wiersz przez moje dziecko
na stronie internetowej oraz facebooka szkoły organizującej konkurs.
…………………………………….………….
(imię i nazwisko dziecka)
….....................................................
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych
………………………………………………………..
(imię i nazwisko nauczyciela)
………………………………..
(podpis nauczyciela)

Załącznik nr 2

W celu uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie „Świat wierszem opowiadany” pod hasłem
„W życiu ważne jest zdrowie” organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niesłyszących im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu. Uczestnictwo w konkursie wiąże się
z ekspozycją recytowanych wierszy i zdjęć z konkursu w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu, publikacją
nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w mediach społecznościowych.
Zgodnie z art. 14 i art. 7 ust.3 informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Niesłyszących im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu.;
2) dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie „Świat
wierszem opowiadany” pod hasłem „W życiu ważne jest zdrowie” i na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
3) dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu emisji wyników konkursu nie
dłużej jednak niż 5 lat od daty ogłoszenia wyników konkursu;
4) ma Pan/i prawo do:
- dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich sprostowania, żądania usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka
narusza RODO;
6) Podanie (przez Pana/Panią) danych osobowych dziecka jest warunkiem uczestnictwa dziecka
w konkursie, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości uczestnictwa
dziecka w konkursie;
7) dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych:
- media społecznościowe facebook Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu;
8) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
…………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

