DZIECI MÓWIĄ WIERSZE
POLSKICH POETÓW
„Świat wartości w poezji dziecięcej”
Przedszkolny konkurs recytatorski dla dzieci (online).
Regulamin
1. Organizator
Samorządowe Przedszkole nr 148 w Krakowie
Koordynatorzy: Wioleta Niedużak, Edyta Kurzak
2. Adresaci
Dzieci z przedszkoli – w kategorii:
 3-4 latki

5-6 latki
3. Cele konkursu
- zainteresowanie dzieci polską poezją,
- rozwijanie zdolności recytatorskich,
- prezentacja umiejętności dzieci.
4. Warunki uczestnictwa
- każdy uczestnik prezentuje utwór polskiego poety z kanonu poezji dziecięcej, zawierającej
morał płynący z wiersza,
- nagranie powinno być zrealizowane w układzie poziomym,
- zgłaszający uczestnictwo w konkursie spoza Samorządowego Przedszkola nr 148 w Krakowie
są zobowiązani do przesłania (w załączniku do e-maila) karty zgłoszenia oraz oświadczenia
o ochronie danych osobowych, na adres email: grupa2skrzaty@o2.pl
5. Terminarz
- Nagranie wraz ze zgłoszeniem konkursowym należy przesłać do 15.05.2021 na adres e-mail:
grupa2skrzaty@o2.pl (mail powinien być zatytułowany: „Świat wartości w poezji dziecięcej”)
- Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej przedszkola (organizatora
konkursu) 26.05.2021.
6. Kryteria oceny
-pamięciowe opanowanie wybranego tekstu,
-interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja),
-ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty)
7. Uwagi ogólne
- sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator,
- decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna,
- spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów z każdej kategorii
wiekowej,
- laureaci otrzymają dyplomy i nagrody, a pozostali uczestnicy dyplomy-podziękowania,
- przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
- kartę zgłoszenia na konkurs należy przysłać na adres grupa2skrzaty@o2.pl wraz z
załączonym oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych.
Informacji dodatkowych udzielają koordynatorzy konkursu Wioleta Niedużak i Edyta Kurzak
tel. 12 648 24 94 , e-mail: grupa2skrzaty@o2.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
DZIECI MÓWIĄ WIERSZE POLSKICH POETÓW
„Świat wartości w poezji dziecięcej”
Przedszkolny konkurs recytatorski dla dzieci (online)

Nazwa i adres szkoły/przedszkola:
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Telefon szkoły/przedszkola:
………………………………........................................................…
Imię i nazwisko nauczyciela:
……………………………………………………............................
Imię i nazwisko recytatora, kategoria wiekowa
………………………………………………………………………
Autor i tytuły wiersza
………………………….…………………………………………
………………………….…………………………………………

Prosimy o czytelne wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA
(DLA KAŻDEGO RECYTATORA ODDZIELNIE!)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
dla celów niniejszego konkursu.
........................................................
(podpis i data osoby dorosłej lub opiekuna)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/461WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole Nr 148
w Krakowie os. Tysiąclecia 37, 31-610 Kraków. Podanie danych osobowych ma charakter
dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
Osobom, które podają dane osobowe, przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) poprawiania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację wizerunku dziecka na potrzeby realizacji
i promocji konkursu recytatorskiego „Świat wartości w poezji dziecięcej”
.............................................................
(podpis i data osoby dorosłej lub opiekuna)
Podstawa prawna: rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

