KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ
I . Organizator:
Organizatorem konkursu jest
Przedszkole Niepubliczne
prowadzone
przez Zgromadzenie Córek Maryi
Niepokalanej
Osoby odpowiedzialne: Barbara Woźniak , Jadwiga Piłat
II. Cele konkursu:
➢
➢
➢
➢

pielęgnowanie postaw patriotycznych;
popularyzowanie poezji opiewającej piękno naszej Ojczyzny;
rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną;
rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci, promocja
talentów.
III. Zasady organizacyjne:
1. Konkurs przeznaczony jest dla Dzieci
ze wszystkich grup przedszkolnych
2. Każdy z uczestników przygotowuje do
recytacji wybrany utwór literacki
polskiego poety, o tematyce patriotycznej
3. Konkurs będzie przeprowadzony w
dwóch kategoriach:
➢ dzieci młodsze (3 – 4 latki)
➢ dzieci starsze (5 – 6 latki)
3. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną konkurs zostanie
przeprowadzony za pomocą narzędzi multimedialnych. Należy nagrać film
prezentujący występ Dziecka i przekazać w formie nośnika multimedialnego.
Do nagrania należy dołączyć (wypełnione i podpisane) dokumenty:
a) Karta zgłoszeniowa (załącznik 1)
oraz
b) Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (załącznik 2)

4. Do występu Dzieci są przygotowywane przez Rodziców;

5. Na nagrania konkursowe czekamy do 04.11.2021 r.;
6. W konkursie wezmą udział tylko zgłoszenia zgodne z regulaminem (film z
występem oraz kompletny zestaw dokumentów załączniki 1 i 2).
7. Wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej Przedszkola
do 11. 11. 2021r.
IV . Kryteria oceny
Jury oceniać będzie prezentacje według następujących kryteriów:
•
•
•
•

dobór repertuaru
dykcja, emisja głosu, tempo, modulacja, intonacja
interpretacja utworu
ogólny wyraz artystyczny

V. Postanowienia końcowe
➢ Jury przyznaje I, II, III miejsce oraz wyróżnienia
➢ Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy za udział, laureaci dyplomy oraz
nagrody
➢

Dyplomy oraz nagrody będą czekały na Dzieci do odebrania w
Przedszkolu.

➢

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian
w regulaminie.

➢

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków.

➢

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej przedszkola.

➢

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz
publikację wizerunku poprzez umieszczenie filmików z recytacją wierszy
na stronie Organizatora konkursu

ZAŁĄCZNIK NR 1
Karta zgłoszeniowa (prosimy o wypełnienie pismem drukowanym)
Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika
………………………………………………………………………………
Repertuar (tytuł i autor wiersza)
………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………….……
Tel. Kontaktowy …………………………

Uwaga:
Dla każdego uczestnika obowiązuje osobna karta zgłoszeniowa.
Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z nagranym filmem oraz
tekstem recytowanego wiersza należy przekazać opiekunom
grupy w przedszkolu (lub p. Barbarze Woźniak i p. Jadwidze
Piłat opiekunom grupy ŻABKI)

ZAŁĄCZNIK NR 2
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ
(ZGODA) NA UDZIAŁ W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie poezji patriotycznej
i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Przedszkola

……………………………………( podpis Rodzica / opiekuna prawnego )

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne
prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Radomiu
ul. Staromiejska 9.
2. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu;
3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie
danych osobowych;
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do
jakich zostały zebrane;
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa;
6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z
zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu

