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REGULAMIN

 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów

w Kruszynie.
 
  

* popularyzacja dorobku Wisławy Szymborskiej i kultury żywego słowa 
wśród dzieci i młodzieży; * odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych

wśród uczniów szkół  podstawowych;  * umożliwienie autoprezentacji zdolnym
uczniom; *zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego w dwóch kategoriach wiekowych:

 a. grupa pierwsza – klasy V – VI ,
b. grupa druga – klasy VII – VIII.

4. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać jedynie rodzice lub opiekunowie
prawni dziecka.

5. Ze względów organizacyjnych w konkursie może wziąć udział
maksymalnie 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Zgłoszenie dziecka do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem
warunków niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody

 na przetwarzanie danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych
 i dziecka oraz na rozpowszechnianie wizerunku dziecka w zakresie 

wskazanym w karcie zgłoszenia.

7. Zgłoszenie należy wysłać wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym
(dostępnym na stronie szkoły - zakładka: KONKURS RECYTATORSKI). 

Zgłoszenia na innym formularzu niż podany nie zostaną przyjęte.

8. Wypełnioną kartę zgłoszeń (zdjęcie/skan) należy przesłać drogą mailową 
na adres: elzbieta_gasiorowska@spkruszyn.pl z notatką w temacie

 KONKURS RECYTATORSKI wraz z załączonym linkiem do nagrania video,
zamieszczonego w serwisie YouTube.  

2.Cele konkursu:

1. Organizatorem konkursu recytatorskiego jest:

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO POEZJI
Wisławy Szymborskiej

 



10. Na nagraniu uczestnik powinien: a. przedstawić się z imienia i nazwiska;  b. podać jaką
szkołę reprezentuje;  c. podać tytuł utworu Wisławy Szymborskiej; d. na nagraniu musi

być widoczna cała postać.
11. Nagranie wykonywanego utworu może być zrealizowane telefonem komórkowym 

lub innym dowolnym urządzeniem rejestrującym obraz i dźwięk.
 

12. Termin zgłoszenia do konkursu upływa 14 grudnia 2021 r. W przypadku gdy zbierze się
wymagana liczba zgłoszeń we wcześniejszym terminie niż został określony w regulaminie,

lista uczestników zostanie zamknięta z datą wpłynięcia ostatniego zgłoszenia.
 

13. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia w formie wiadomości 
e-mail w ciągu pięciu dni. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia należy

skontaktować się z organizatorem drogą mailową (elzbieta_gasiorowska@spkruszyn.pl )
 lub telefonicznie z sekretariatem szkoły (54/ 252 84 16).

 
14. Wyniki konkursu zostaną udostępnione 14 stycznia 2022r. na: stronie internetowej 
Szkoły Podstawowej w Kruszynie też w: Zakładka: KONKURS RECYTATORSKI i na FB .   

     
15. Tekst recytowany indywidualnie i z pamięci nie powinien przekraczać 5 minut.

Uczestnik może przedstawić tylko jeden wybrany utwór Wisławy Szymborskiej.
 

16. Ze względu na charakter konkursu do recytacji nie wykorzystuje się podkładu
muzycznego, nie używa się rekwizytów, zbędnej gry aktorskiej i ruchu scenicznego. 

       17. Jury konkursu powołuje organizator.  
18. Jury bierze pod uwagę dobór repertuaru do możliwości twórczych wykonawcy,

interpretację, dykcję, ogólny wyraz artystyczny.
 

19. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Dla zwycięzców przewidziano
nagrody rzeczowe. Zastrzega się prawo ich swobodnego podziału przez organizatora.

 
 
 
 
 

 
 

DYREKTOR
DOROTA CHYLIŃSKA

 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

IM. POLSKICH NOBLISTÓW
UL. SZKOLNA 15

87 - 853 KRUSZYN
 

KOORDYNATOR Elżbieta Gąsiorowska

9. Zalecane jest ustawienie prywatności filmu. Film powinien być dostępny
do odtwarzania tylko dla osób posiadających link.



KARTA ZGŁOSZENIA
 

Należy wypełnić pismem drukowanym!
 

Imię i nazwisko uczestnika:       ……………………………………………………………..
Grupa wiekowa:        ……………….…………………………………...……..………………...
Autor i tytuł utworu:        ………….………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………….................
Nazwa i adres placówki:    …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….............................
Nauczyciel:          …...……………………………………..………….…………………………..
Rodzic/ Opiekun:       ……………………………...…..………………………………………..
Telefon kontaktowy opiekuna…………….………………………..……..…………… 
e- mail: ...........…………………………………………………………………………….............

Adres, na który może zostać wysłana nagroda: .........................…………….
…………………………………………………………………………………………………………........

 
 

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

 
 

OSTATECZNY TERMIN PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA: 14 XII 2021 r.
Załącznik 1 Oświadczenie opiekuna prawnego

 

 
 

DYREKTOR
DOROTA CHYLIŃSKA

 
 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. POLSKICH NOBLISTÓW
UL. SZKOLNA 15

87 - 853 KRUSZYN
 
 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI

Wisławy Szymborskiej



OŚWIADCZENIE
 
 

 Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
 

.......................................................................................................................................................
imię i nazwisko

 
ucznia     ........................................................................................................................................... 

pełna nazwa szkoły/placówki
w celach organizacji i przeprowadzenia Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego 

dla szkół podstawowych organizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Polskich Noblistów w Kruszynie oraz udostępnienia informacji o konkursie. Przyjmuję do wiadomości, 

iż administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Polskich Noblistów (Kruszyn ul. Szkolna 15 87-853 Kruszyn). Będą one przetwarzane zgodnie 

z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 922) 
 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.                    
     Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem

możliwości udziału w konkursie. Podającym dane  przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich
danych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 
     Wyrażam również zgodę na umieszczanie fotografii i nagrań wideo zawierających wizerunek mojego

dziecka zarejestrowanych podczas Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego na stronie internetowej szkoły,
profilach szkoły, na portalach społecznościowych i serwisach internetowych oraz w prasie.

 
 
 

.................................................
podpis opiekuna

 

 
DYREKTOR

DOROTA CHYLIŃSKA
 

SZKOŁA PODSTAWOWA
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. POLSKICH NOBLISTÓW
UL. SZKOLNA 15

87 - 853   KRUSZYN
 Wisławy Szymborskiej

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI  


