REGULAMIN III GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
I. Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa im. KEN w Pruchniku
Nauczyciele języków obcych.

II. Cele konkursu:
1. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
2. Doskonalenie poprawności wymowy języka angielskiego.
3. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją anglojęzyczną.
4. Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień uczniów.
5. Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich
umiejętności językowych i artystycznych.
III. Czas i miejsce konkursu:
Data: (czwartek) 26 września 2019 r.
Godzina: 08.30
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. KEN w Pruchniku

IV. Warunki konkursu:
1. Konkurs recytatorski z języka angielskiego jest adresowany
do uczniów klas IV-VII (dwie kategorii: I dla klas IV-V, II dla klas
VI-VI).
2. Każda szkoła zgłasza maksymalnie dwóch uczestników z
każdej klasy do konkursu recytatorskiego z języka
angielskiego. Wcześniej należy przeprowadzić eliminacje
wewnątrzklasowe.
3. Zgłoszenia (ilość osób) należy przesłać na adres email
astetsiv@gmail.com, zgoda na udział w wyżej wymienionym
konkursie - załącznik nr.1.
4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 września 2019.

V. Założenia organizacyjne:
1. Każdy uczestnik konkursu prezentuje interpretację jednego
utworu literackiego wierszem.
2. Dobór utworów i autorów poezji anglojęzycznej jest określony

w załączniku nr 2.
3. Czas prezentacji utworu do 5 minut.
4. Dopuszcza się recytowanie wiersza z podkładem muzycznym.
5. Prezentacje mogą być wzbogacane elementem ruchu,
rekwizytem, gestem scenicznym.

VI. Kryteria oceny i nagrody:
1. Oceny prezentacji utworów dokonuje jury powołane przez
organizatorów oraz nuczyciele.- opiekunów uczniów bioracych
udział w konkursie.
2. W jury funkcję pełnić będą nauczyciele języka angielskiego,
którzy nie mogą głosować na swoich podopiecznych.
3. Laureaci konkursu (I, II, III miejsce) oraz dwie osoby
wyróżnione otrzymają dyplomy, a pozostali uczniowie dyplom
uczestnika.
4. Ocenie podlegają:

•
•
•
•
•

interpretacja utworu zgodna z treścią
poprawność wymowy w języku angielskim – dykcja, intonacja,poprawne akcentowanie
wrażenia artystyczne i estetyczne
stopień opanowania tekstu utworu
przebranie ucznia oraz rekwizyty.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy:
astetsiv@gmail.com

…………………………………………………………………(data i miejsce)
Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów
biorących udział w gminnym konkursie recytatorskim języka angielskiego
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
……………………………………………. ……. ………………………………………………
(Imię i nazwisko dziecka)

do celów związanych z jego/jej udziałem w Gminnym konkursie języka angielskiego organizowanym
przez Szkołę Podstawową nr 1 im. KEN w Pruchniku.
Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia w celach promocyjno-marketingowych szkoły
Wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na przetwarzanie zakresie wizerunku mojego dziecka
………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko dziecka)

Zgoda dotyczy zdjęć, materiałów filmowych zawierające wizerunek, zarejestrowany podczas udziału
w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Pruchniku, udostępnione na stronie
internetowej Szkoły, profilach internetowych zarządzanych przez Szkołę oraz w mediach, a także w
gazetkach i na tablicach informacyjnych.
……………………………………………………………………………………..
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

* Niewłaściwe skreślić
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 - RODO) - "Rozporządzenie",
informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruchniku reprezentowana przez

Dyrektora szkoły. Kontakt ze szkołą możliwy jest pod adresem: ul. Ks. B. Markiewicza 22, 37 – 560 Pruchnik, nr
tel. 16 628 80 59 lub pod adresem poczty elektronicznej: sp1pruchnik@vp.pl

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@gminapruchnik.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu oraz promocji szkoły na podstawie zgody - art. 6 ust.
1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z
04.05.2016)
Dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie.
Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego szkoła dokonana przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych dziecka oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ich nieprzekazanie nie spowoduje żadnych skutków
prawnych, jednak może uniemożliwić udział w konkursie.

10. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

