Zaprasza do udziału w
KONKURSIE RECYTATORSKIM POEZJI
ANGLOJĘZYCZNEJ DLA UCZNIÓW
KLAS 4-8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ONLINE
REGULAMIN KONKURSU

CELE KONKURSU:
❖ Motywowanie uczniów do uczenia się języka angielskiego oraz mobilizowanie ich
do samodzielnej pracy.
❖ Podnoszenie poziomu umiejętności językowych dzieci i młodzieży poprzez
zapoznanie z literaturą anglojęzyczną.
❖ Zainteresowanie uczniów kulturą angielskiego obszaru językowego oraz pogłębianie
wiedzy w tym zakresie.
❖ Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury
i języka, oraz świąt i tradycji.

ZASADY UCZESTNICTWA i PRZEBIEG KONKURSU:
❖ Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z klas 4-8
z terenu gminy Alwernia
❖ Każdy uczeń może zaprezentować jeden utwór o tematyce miłosnej
w języku angielskim.
❖ Czas recytacji do 3 minut.
❖ Do dnia 28 lutego 2021 roku należy przesłać na adres e-mail
konkursy@sokalwernia.home.pl
- filmik z nagranym utworem w formacie mp4 lub innym ogólnie obsługiwanym
w systemie windows,
- kartę zgłoszenia i zgodę na przetwarzanie danych
- tekst wykonywanego utworu
❖

Duże pliki można wysłać platformą zewnętrzną typu google drive itp.

❖ Przesłany na konkurs materiał nie może zawierać treści reklamowych, treści
naruszających zasady powszechnie uznawane przez społeczność internetową, treści
sprzecznych z prawem lub nakłaniających do złamania go.
❖ Podpisanie karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przesłanego materiału, który materiał będzie
własnością organizatora.
❖ Zgłoszenia dziecka dokonuje rodzic lub opiekun prawny. W tytule wiadomości
należy wpisać KONKURS POEZJI ANGIELSKIEJ oraz imię i nazwisko uczestnika.
❖

Kryteria oceny: stopień opanowania tekstu, poprawność językowa, ogólne wrażenie
artystyczne, dobór repertuaru.

❖

Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w miesiącu marcu 2021r.

❖

Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Z A P R A S Z A M Y !

KARTA OCENY RECYTATORA
Część A (wypełnia zgłaszający)
Imię i nazwisko recytatora: ……………………………………………………………………. Klasa: ……………..
Utwór:
Autor: ………………………………………………………………………………………………………………………..…….…
Tytuł: …………………………………………………………………………………………………………………….……..……
Szkoła, którą uczeń reprezentuje: ………………………………………………………………………………………..

Część B (wypełnia organizator)
OCENA RECYTATORA /PUNKTACJA 1-5/

Lp. Kryteria oceny
1

Stopień opanowania tekstu

2

Poprawność językowa

3

Interpretacja utworu

4

Ogólny wyraz artystyczny

Punktacja 1-5

Razem: ………………………..

Członek komisji: ………………………………………

KARTA ZGŁOSZENIA
do konkursu recytatorskiego poezji anglojęzycznej dla uczniów z terenu gminy Alwernia
ALL YOU NEED IS LOVE ONLINE

1.Imię i nazwisko uczestnika

……………………..…………………………………………

2. Klasa …………………………
3. Nazwa szkoły oraz e-mail kontaktowy ……………………………..…………..…….…..
………………………………………………………………………………………………………
4. Imię i nazwisko nauczyciela (pole nieobowiązkowe):……………………………………
5. Tytuł utworu: ...................................................................................................
6. Autor utworu: ………..........................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem/am się z REGULAMINEM konkursu recytatorskiego poezji
anglojęzycznej dla uczniów z terenu gminy Alwernia „ALL YOU NEED IS LOVE”
ONLINE

……………..……………………
miejscowość, data

…………………………………..…………………...
czytelny podpis uczestnika /lub osoby zgłaszającej

WYRAŻENIE ZGODY
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………...……. w konkursie
organizowanym przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni. Jednocześnie akceptuję REGULAMIN konkursu recytatorskiego poezji
anglojęzycznej dla uczniów z terenu gminy Alwernia „ALL YOU NEED IS LOVE” ONLINE
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z organizacją konkursu oraz działalnością Samorządowego
Ośrodka Kultury w Alwerni (SOK) danych osobowych mojego dziecka zgodnie z 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na: przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka poprzez zamieszczanie zdjęć, filmów
na stronie internetowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni, profilu facebookowym SOK w ramach organizacji
i udziału w konkursie, zamieszczanie zdjęć na tablicach informacyjnych, gazetkach, płytach CD, ich publikację prasową,
a także publikowanie nagrań radiowych i telewizyjnych i innych związanych z działalnością SOK z udziałem mojego dziecka, a także w celach
promocyjno-marketingowych organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
I. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka, zgodnie z 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U.UE. L 119, z 2016 r. poz. 1) zwanego dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. 2019
poz. 1781) przez upoważnionych pracowników i osoby z Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni celem uczestnictwa w konkursie.
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 13 RODO zostałem/am*/ poinformowany/na*/, że:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka jest Samorządowy Ośrodek Kultury.
Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pani Beaty Kucharczyk –
adres kontaktowy e-mail: iod@sokalwernia.home.pl w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO w celu realizacji zadań związanych z wspieraniem i promocją
twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych kultury, zgodnie Ustawą z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności
Przekazane dane osobowe wykorzystane będą jedynie w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w konkursie oraz promocji działalności
SOK
Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z konkursem oraz promocją ruchu artystycznego w gminie
Alwernia.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
Facebook jest podmiotem, który uzyska prawo do wykorzystania zdjęć opublikowanych na portalu, lecz zdjęcia pozostają niezbywalną
własnością umieszczających.
Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa.

II. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka dot. umieszczania zdjęć, filmów
i materiałów fotograficznych zawierających wizerunek mojego dziecka podczas udziału w konkursie poprzez: zwielokrotnienie, utrwalanie,
kopiowanie, publiczne udostępnianie, udostępnianie w środkach masowego przekazu, druki, ulotki reklamowe, foldery, wykorzystanie na stronie
www.sok.alwernia.pl, oraz Facebook.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu recytatorskiego poezji anglojęzycznej dla uczniów z terenu gminy Alwernia
„ALL YOU NEED IS LOVE” ONLINE organizowanego przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni i akceptuję jego treść.

………………………………
Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

