OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ ZESPÓŁ „PRZYGODA” W RYBNIKU

LISTOPADOWE ZADUSZKI LITERACKIE
KONKURS RECYTACJI I POEZJI ŚPIEWANEJ

Regulamin
Uwaga! W związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę mile widziane
będą utwory związane z patriotyzmem, wolnością i niepodległością.
1. Cel turnieju
• odkrywanie i upowszechnianie bogactwa dziedzictwa kulturowego, inspirowanie
zainteresowań problematyką literacką w środowisku młodzieżowym
• kształcenie umiejętności postrzegania literatury jako szczególnej płaszczyzny
dialogu człowieka ze światem, Absolutem i samym sobą
• popularyzacja literatury recytowanej i śpiewanej, stymulowanie wrażliwości
artystycznej młodzieży, formowanie osobowości poprzez budowanie hierarchii
wartości etycznych, rozbudzanie wrażliwości, dociekliwości intelektualnej,
wyobraźni, empatii
• włączanie młodego pokolenia w proces integracji kulturalnej
• integracja międzyszkolna
2. Organizator
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w Rybniku – dyr. Anita
Geratowska, mgr Agnieszka Janas
3. Reprezentacje szkół i placówek kulturalnych:
• Reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych oraz innych placówek kulturalnych
okręgu rybnickiego, uczestnicy od 16 lat
• Uczestnicy recytują lub śpiewają solo (z akompaniamentem własnym, innej
osoby lub z nagranym akompaniamentem) po jednym tekście literackim nie
żyjących już autorów lub wykonawców (w przypadku piosenki), jedna osoba
niewystępująca wchodzi w skład komisji oceniającej
4. Komisja:
• Specjaliści, pedagodzy lub goście ze świata kultury – przyznają maksymalnie
po 20 punktów
• Jury młodzieżowe – reprezentanci szkół i innych placówek – przyznają
maksymalnie po 10 punktów i nie głosują na swoją szkołę
5. W ocenie uczestników komisja będzie brać pod uwagę przede wszystkim:
• dobór repertuaru (oryginalność, dostosowanie do wieku wykonawcy)
• poziom wykonania (dykcja, intonacja)
• ogólne wrażenie artystyczne
6. Organizacja przeglądu
• Konkurs odbędzie się 08 listopada 2018 r. o godz 16.30 w Ognisku Pracy
Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w Rybniku, ul. Świerklańska 42a
• Kolejność występujących uczestników będzie losowana przed konkursem
• Nagrodzeni zostaną uczniowie w/g punktacji – pierwsze, drugie i trzecie
miejsce. W przypadku takiej samej sumy punktów o zwycięstwie decyduje
głos sędziego głównego. W przypadku dużej liczby uczestników nastąpi
podział na wokalistów i recytatorów
• Placówka dysponuje fortepianem
• Zgłoszenia pisemne do 05.11.2018 przyjmuje sekretariat OPP Przygoda w
Rybniku – ul. Świerklańska 42a (tel.i fax 32 4226376, mail
oppprzygoda@interia.pl).W przypadku dużej liczby zgłoszeń ilość
reprezentantów placówki będzie ograniczona do 3+ juror.
• Kontakt z organizatorką – Agnieszka Janas 608 532 094.

Karta zgłoszenia uczestnika konkursu
LISTOPADOWE ZADUSZKI LITERACKIE
1. Nazwisko i imię uczestnika..............................................................................

2. Nazwisko i imię opiekuna................................................................................
3. Wiek uczestnika .................................................................................
4. Nazwa szkoły lub placówki..............................................................................
5. Adres szkoły lub placówki, nr telefonu
e-mail:

Załącznik
Listopadowe Zaduszki Literackie

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w karcie zgłoszenia uczestnika konkursu oraz wizerunku mojego dziecka do
promowania działań związanych z realizacją Konkursu Recytacji i Poezji Śpiewanej
„Listopadowe Zaduszki Literackie” w formie fotograficznej i filmowej, za
pośrednictwem dowolnego medium.

……………………….…………………………………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego
– brak podpisu oznacza brak zgody)

Kto przetwarza dane osobowe?
Administratorem danych osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Zespół „Przygoda” z siedzibą w Rybniku,
ul. Świerklańska 42a.
Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgodę
można odwołać w każdym czasie. W celach dowodowych odwołanie zgody powinno być w formie pisemnej.
W przypadku braku zgody niemożliwy będzie udział w Konkursie Piosenki Śląskiej dla dzieci w wieku
przedszkolnym „Mała Karolinka 2018”.
Dane osobowe będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także
tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania

systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach
informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Jakie w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują prawa?
Zgodnie z przepisami w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje:
1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w określonych przepisami prawa przypadkach,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w określonych przepisami prawa przypadkach,
5) prawo do wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Komu udostępniamy dane osobowe?
Zespół „Przygoda”, co do zasady, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji,
w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to
niezbędne do realizowania zadań Zespołu „Przygoda”, np. innym administratorom obsługującym systemy
teleinformatyczne Zespołu „Przygoda”.
Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Zespół „Przygoda” przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych,
a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez
okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.
Jak można się z nami skontaktować?
Zespół „Przygoda” wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, na adres:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Zespół „Przygoda”, ul. Świerklańska 42a, 44-200 Rybnik lub pocztą elektroniczną,
na adres: oppprzygoda@interia.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

