SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
„LIRYCZNE PRZEMYŚLENIA”
ROK SZKOLNY 2020/2021
REGULAMIN
I.

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Kolnie organizuje kolejną edycję Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „LIRYCZNE PRZEMYŚLENIA” dla wszystkich uczniów
naszej szkoły.

II. Cele konkursu
 Rozwijanie zdolności recytatorskich.
 Popularyzacja poezji wśród młodzieży.
 Rozbudzanie wrażliwości na piękno języka poetyckiego.
 Zachęcanie uczniów do występów publicznych.
 Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
III. Ogólne zasady uczestnictwa
 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów I LO w Kolnie.
 Uczestnicy przygotowują po jednym utworze do recytacji.
 Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
IV. Tematyka konkursu recytatorskiego
 „Niepokoje duszy i serca”.
 „Liryka refleksyjna XIX, XX i XXI wieku”.
V. Szczegółowe zasady uczestnictwa
 W związku z nauczaniem zdalnym konkurs zostanie przeprowadzony online za pomocą platformy Classroom w dniu 3 marca 2021 r. o godzinie 10.40. Zgłoszeni do udziału
uczniowie otrzymają linki do spotkania w dniu konkursu.
 Jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli, finał konkursu odbędzie się w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 W przypadku zmiany przepisów dotyczących COVID-19 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w celu dostosowania się do
aktualnych wytycznych.

VI. Kryteria oceny recytacji
Finalistów ocenia jury według następujących kryteriów:
 dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
 interpretacja tekstu (logiczne akcentowanie wyrazów i zdań, intonacja, modulacja głosu,
tempo mówienia),
 kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie),
 ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora),
VII. Nagrody
 I miejsce i tytuł Laureata – nagroda książkowa z niespodzianką i dyplom,
 wyróżnienie – nagroda książkowa i dyplom,
 dla pozostałych uczestników finału pamiątkowe dyplomy.
VIII. Zgłoszenie uczestnictwa
1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie odbywa się poprzez złożenie dokładnie i czytelnie
wypełnionej i podpisanej Karty uczestnika wraz z oświadczeniami - stanowi załącznik
do Regulaminu.
2. Uzupełnioną Kartę uczestnika wraz z oświadczeniami można złożyć osobiście
(w bibliotece lub w sekretariacie I LO w Kolnie) bądź przesłać (skan lub zdjęcie) na jeden z adresów e-mail: m.gutowska@powiatkolno.pl lub b.golabek@powiatkolno.pl
do dnia 26 lutego 2021 r.
3. Każdy z uczestników otrzyma potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa w konkursie.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ze zm.) - zwanego dalej
RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika Konkursu, rodzica/ opiekuna prawnego jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie reprezentowane przez Dyrektora
z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 34, 18-500 Kolno, nr telefon (86) 278 26 61, adres email:
zsp@powiatkolno.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres email: iod@powiatkolno.pl w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych Uczestnika
Konkursu, rodzica/opiekuna prawnego oraz przysługujących uprawnień Uczestnikowi Konkursu, rodzicowi/ opiekunowi prawnemu.
3. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, rodzica/ opiekuna prawnego będą przetwarzane w
celu promocji, organizacji, przeprowadzenia Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Liryczne przemyślenia” oraz wyłonienia jego zwycięzców, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganych przepisami RODO.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit a RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być członkowie komisji konkursowej, podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator mają prawo do: dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - zgodnie z przepisami RODO.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej
zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych jest niezgodne z przepisami prawa.
10. Podanie przez Uczestnika Konkursu, rodzica/ opiekuna prawnego danych osobowych jest dobrowolne,
jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie.
11. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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