Rzeszów, 18.10.2018 r.

Szanowni Nauczyciele,
Szanowni Katecheci
IX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI
RELIGIJNEJ

„Słowa Twe, Panie…”
Szkoła Podstawowa Nr 15 w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału
w IX Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej

I. Cele konkursu:
- rozbudzanie zainteresowań religijną twórczością poetycką,
- przygotowanie uczniów do odbioru literatury pięknej,
- rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów,
- eliminacje rejonowe do Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej Pierścień Świętej Kingi 2018.

II. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w Rzeszowie.
2. Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI,
klasy VII -VIII.
3. Każda szkoła typuje maksymalnie 2 uczestników w wyznaczonej kategorii.
4. Zadaniem uczestników będzie recytacja jednego utworu poetyckiego o tematyce religijnej.
Czas recytacji nie może przekroczyć 3 minut.
5. Konkurs odbędzie się 30 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 15 w Rzeszowie.
Rozpocznie się o godz.10.00 (dojazd autobusami linii 7, 12, 21 i 37).
6. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 23 listopada br.
Karty zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: sekretariat@zszp7.resman.pl
Wzór karty dołączono do regulaminu konkursu. Podpisane oryginały zgód z związku z obowiązującymi
przepisami RODO proszę dostarczyć w dniu konkursu. Bez zgody uczestnik nie może wziąć udziału w konkursie.

III. Kryteria oceny:
Jury konkursu oceni występy uczestników, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
• dobór repertuaru,
• interpretacja utworu,
• kultura słowa,
• ogólny wyraz artystyczny (prosimy o nieużywanie strojów teatralnych i rekwizytów).
IV. Nagrody i wyróżnienia
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy, a także opiekunowie,
otrzymają dyplomy udziału w konkursie. Do konkursu ogólnopolskiego zakwalifikowują się laureaci eliminacji
rejonowych przeprowadzonych w SP Nr 15 w Rzeszowie z I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej.
Informacje dla finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej
„Pierścień Świętej Kingi”.
Przesłuchania finałowe odbędą się w Uzdrowisku Kopalnia Soli Bochnia w dniach 10 i 11 grudnia br.
Uczestnicy spotykają się w recepcji Uzdrowiska Kopalnia Soli Bochnia w dniu 10.12.2018 r. ul. Campi 15
w godz. 10.00 – 11.00.
Po przesłuchaniach końcowych jury przyzna dyplomy oraz nagrody rzeczowe, określając I, II i III miejsce
w trzech kategoriach wiekowych. Ponadto organizatorzy przewidują wyróżnienia i prezentację na antenie
rozgłośni radiowych oraz ogłoszenie wyników w mediach, które przyjęły patronat nad konkursem, a także
na stronach internetowych organizatorów.
Koszt pobytu (nocleg, wyżywienie i zwiedzanie Kopalni Soli) od jednej osoby wynosi 130 zł.
Organizatorzy, dzięki sponsorom i dotacjom, pokrywają ponad 65 % kosztów, a pozostałe 35% wpłacają
uczestnicy w formie akredytacji w dniu przyjazdu, czyli:
50 zł – dziecko
70 zł – osoba towarzysząca/opiekun.
Dodatkowych informacji udzielają:
Renata Kędzierska
Renata Rzeźnik
Tel. 177481600

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
(W TYM WIZERUNKU) W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE
Oświadczam, iż ja niżej podpisany/a, jestem opiekunem prawnym (rodzicem) dziecka ………………………………...
(imię i nazwisko ucznia)

i korzystam z pełni praw rodzicielskich/opiekuńczych w stosunku do wyżej wskazanego dziecka oraz:
1) wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych w postaci: wizerunku, imienia, nazwiska, klasy
i szkoły mojego dziecka/podopiecznego

…………………….... przez Szkołę Podstawową Nr 15
(imię i nazwisko dziecka, którego zgoda dotyczy)

w Rzeszowie w zakresie niezbędnym do prowadzenia i dokumentowania IX Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego
Poezji Religijnej „Słowa Twe, Panie …”
……………………………….…………………………
(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego*)

2) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na podawanie do wiadomości publicznej danych osobowych w postaci:
wizerunku1, imienia, nazwiska, klasy i szkoły dziecka/podopiecznego

……..…………….…
(imię i nazwisko dziecka, którego zgoda dotyczy)

przez Szkołę Podstawową Nr 15 w Rzeszowie w związku z jego udziałem w zorganizowanym dnia 30.11.2018 r.
- IX Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej „Słowa Twe, Panie …”
……………………………….…………………………
(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego*)
* zaznaczyć właściwe

wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach, w tym na publikowanie fotografii, filmu,
dokumentacji filmowej lub dźwiękowej, powstałej w ramach organizowanego konkursu w materiałach służących
popularyzacji w zakresie edukacji oraz w celach promocyjnych szkoły, jak również w celu archiwizowania wydarzeń
szkolnych poprzez rozpowszechnianie za pośrednictwem wszelkich mediów/kanałów dystrybucji informacji,
w szczególności:
• w Internecie - na stronie internetowej szkoły: www.sp15.rzeszow.pl
• TV, prasie i powstałych publikacjach:
• kronice szkolnej, gazetce szkolnej, dyplomach, plakatach:
• tablicach ściennych i folderach szkolnych w siedzibie szkoły.
1

Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej ani naruszać w inny sposób
prawa do prywatności, istotnych interesów i innych dóbr osobistych dziecka/podopiecznego/ mojej osoby*.
……………………………….…………………………
(data i czytelny podpis pełnoletniego ucznia/ rodzica/ opiekuna prawnego*)
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu oraz, że jestem świadomy/a dobrowolności
podania danych oraz możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Informujemy, że wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny,
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody
na przetwarzanie danych (pkt. 1) spowoduje brak możliwości dalszego uczestnictwa w konkursie.
……………………………….…………………………
(data i czytelny podpis pełnoletniego ucznia/ rodzica/ opiekuna prawnego*)
* zaznaczyć właściwe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 15 w Rzeszowie,
ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów, jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie reprezentowany przez
Dyrektora. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych w placówce dostępne są w budynku ZSP nr 7
oraz na stronie internetowej placówki.
INFORMUJEMY, ŻE W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH NASZYCH
PODOPIECZNYCH NIE REALIZUJEMY PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z RODO PRZY
ZGŁOSZENIU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB TELEFONICZNĄ, ZE WZGLĘDU NA ZASADĘ
ROZLICZALNOŚCI I BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.
Z PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW MOŻNA SKORZYSTAĆ, SKŁADAJĄC PISEMNY WNIOSEK NA ADRES
ADMINISTRATORA LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE ADMINISTRATORA.

KARTA ZGŁOSZENIA
uczniów do konkursu recytatorskiego poezji religijnej

………………………………………………………………………………
nazwa i adres szkoły oraz pieczątka placówki

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Imię i nazwisko
ucznia

Klasa

Prezentowany utwór
literacki – tytuł i autor

Imię i nazwisko
nauczyciela, telefon
kontaktowy, e-mail

