Wrocław, 29.01.2020 r.
REGULAMIN XX DZIELNICOWEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO DLA UCZNIÓW KL. IV – VI
(ELIMINACJE DO KONKURSU POWIATOWEGO)
1. Konkurs odbędzie się 24 marca r. o godz. 13.00
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 przy ul. Sołtysowickiej 34 we Wrocławiu (dojazd autobusami linii 116 i 119).
2. W konkursie biorą udział wyłącznie uczniowie kl. IV – VI szkół podstawowych pod opieką nauczycieli lub rodziców.
3. Organizatorzy zapewniają nagrody książkowe dla LAUREATÓW.
4. Uczestnicy przygotowują dwa utwory, a prezentują jeden. W szczególnych wypadkach komisja wysłucha drugiego
utworu. Czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut. Uczniowie, którzy brali udział w poprzednich edycjach
konkursu powinni wybrać inny utwór niż wykonywany w ubiegłych latach.
5. Bezstronne jury oceni utwory wykonywane w jednej z kategorii:
- recytacja poezji lub fragmentu prozy,
- poezja śpiewana.
6.
-

Komisja ocenia m.in.:
dobór repertuaru,
interpretację tekstu,
dykcję,
ogólne wrażenie artystyczne.

7. Ponadto bierze się pod uwagę wyraziste, pełne ekspresji wygłaszanie z pamięci tekstów poezji i prozy artystycznej
(dopuszczalna oszczędna gestykulacja i drobne rekwizyty związane z treścią utworu).
8. Komisja: -przyznaje wyróżnienia w każdej kategorii,
- ogłasza laureatów w obydwu kategoriach,
- typuje maksymalnie 5 kandydatów w obydwu kategoriach łącznie do powiatowego etapu konkursu,
który odbędzie się 04 kwietnia 2020 r. w SP nr 113 o godz. 9.00.
9.

Wydrukowane zgłoszenia uczestników wyłonionych w szkolnych eliminacjach konkursu z przyczyn organizacyjnych
należy przesłać do 13.03.20 r. do godz. 15.00 (maksymalnie 4 kandydatów w obu kategoriach łącznie) na adres:
ZSP nr 4, ul.Sołtysowicka 34, 51-168 Wrocław
tel. 071-798 69 27 lub pocztą elektroniczną: sekretariat@zsp4wroc.pl

10. Regulamin oraz formularz zgłoszenia do pobrania na stronie

www.zsp4.wroclaw.pl

11. Zgłoszenie (wypełnione elektronicznie na karcie uczestnictwa) powinno zawierać następujące dane:
•
•
•
•

•

imię i nazwisko uczestnika
klasa, szkoła
kategoria
tytuł i autor utworu
imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika

12. UWAGA! ZMIANA! Do zgłoszenia należy dołączyć wszystkie kopie zgód (skany) na przetwarzanie danych
osobowych. Przesłanie kopii (skanu) zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz dostarczenie oryginału w dniu
konkursu jest warunkiem uczestnictwa ucznia w konkursie. (Uwaga - zgoda zawiera dwie strony, które zgodnie z
wymogami RODO muszą zostać wydrukowane dwustronnie na jednej kartce).
13. Zgłoszenia niepełne lub przesłane po terminie nie będą uwzględniane.
14. Uczestników prosimy o zabranie obuwia zmiennego.
15. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad konkursu.
Serdecznie zapraszamy!
ORGANIZATORZY:
Jolanta Belka, Dorota Biedak, Grażyna Sobieraj

Załączniki:
1. Formularz zgody dla uczestników.
2. Formularz zgody na wykorzystanie wizerunku dla nauczyciela / opiekuna szkolnego.
3. Klauzula informacyjna.
4. Regulacja zasad przekazywania danych uczestników pomiędzy placówkami.
5. Karta zgłoszenia uczestników

Załącznik nr 1 Formularz zgody
ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………………………..…(imię
i nazwisko) w XX Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim (etap dzielnicowy) organizowanym przez Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 4 we Wrocławiu.
________________________________
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie
wizerunku:_____________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko uczestnika)
utrwalonego w postaci zdjęć i filmów wykonanych podczas XX Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego(etap dzielnicowy) przez
Organizatora konkursu.
Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć na stronach www organizatora oraz na portalu Facebook. Powyższa zgoda może zostać
w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku do organizatora. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne.
Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność działań podjętych przed cofnięciem zgody.
________________________________
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego
ZGODA NA PUBLIKACJĘ INFORMACJI O WYNIKACH KONKURSU
Wyrażam zgodę na wykorzystanie imienia, nazwiska oraz informacji o uczestnictwie i o zajętym miejscu
w konkursie lub otrzymanym wyróżnieniu w celu informowania na stronach internetowych i na profilach
portalu Facebook Organizatora konkursu.
Zgoda jest dobrowolna i nie wpływa na udział w konkursie. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana
co nie wpływa na legalność działań podjętych przed jej cofnięciem.
________________________________
Data i podpis

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 we Wrocławiu. Z inspektorem
ochrony danych – Tomaszem Grzybowskim można skontaktować się pisząc na adres:
inspektor@coreconsulting.pl lub Wyłom 16, 61-671 Poznań. Dane przetwarzane są na podstawie zgody
w celu udziału w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
oraz przetwarzania wizerunku przez
Administratora. Pełna informacja na temat przetwarzania danych znajduje się w regulaminie konkursu
oraz na stronie internetowej______________________________

Załącznik 2 Formularz zgody na wykorzystanie wizerunku dla nauczyciela / opiekuna szkolnego.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU NAUCZYCIELA / OPIEKUNA SZKOLNEGO
PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 WE WROCŁAWIU
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku
________________________________________

(imię i nazwisko)
utrwalonego w postaci zdjęć i filmów wykonanych podczas XX Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego(etap dzielnicowy) przez
Organizatora konkursu.
Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć na stronach www organizatora oraz na portalu Facebook. Powyższa zgoda może zostać
w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku do organizatora.
Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność działań podjętych przed cofnięciem zgody.
________________________________
Data i podpis

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 we Wrocławiu. Z inspektorem
ochrony danych – Tomaszem Grzybowskim można skontaktować się pisząc na adres:
inspektor@coreconsulting.pl lub Wyłom 16, 61-671 Poznań. Dane przetwarzane są na podstawie zgody
w celu udziału w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
oraz przetwarzania wizerunku przez
Administratora. Pełna informacja na temat przetwarzania danych znajduje się w regulaminie konkursu
oraz na stronie internetowej______________________________

Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA – XX Dolnośląski Konkurs Recytatorski – etap dzielnicowy

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 we Wrocławiu, ul.
Sołtysowicka 34, 51-168 Wrocław.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych, Tomaszem Grzybowskim, skontaktować się można pisząc na
adres: CORE Consulting Sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań, inspektor@coreconsulting.pl.
3. Dane osobowe przetwarzamy w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. Ponadto dla
uczestników, dla których została wyrażona zgoda na publikację wizerunku oraz na publikację
danych osobowych na stronie Administratora, dane te będą przetwarzane w celu promocji
konkursu na stronie Administratora.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w ramach
realizowanego przez nas interesu publicznego (art. 6 ust. 2 lit e RODO). Dane przetwarzamy
przez okres trwania konkursu, a następnie w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane
przez czas swojej przydatności dla realizowanego celu.
5. Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili wycofana jednak cofnięcie zgody nie wpływa na
legalność działań podjętych przed jej cofnięciem.
6. Dane mogą być udostępniane dostawcom usług: firmom utrzymującym i serwisującym nasze
serwery
informatyczne;
kancelariom
prawnym,
które
wspierają
Administratora
w
obszarze bieżącej działalności; firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym
urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności; podmiotom utrzymującym
oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności; kurierom i poczcie
polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją; w przypadku monitoringu – agencji ochrony.
7. Twoje prawa obejmują: prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo
żądania sprostowania danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
żądania usunięcia danych, prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora
danych.
8. Masz również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez nas danych
osobowych.
9. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych
osobowych - masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10.
Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji - w tym
profilowaniu.

Załącznik 4 Regulacja zasad przekazywania danych uczestników pomiędzy placówkami

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZORGANIZACJĄ
XX Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego (etap dzielnicowy)

1. Niniejszy dokument stanowi „inny instrument prawny” w rozumieniu art. 28 ust. 3 Ogólnego

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), na podstawie którego Organizator powierza placówce, z
której wywodzi się uczestnik wytypowany do etapu dzielnicowego Konkursu, przetwarzanie danych
osobowych tego uczestnika oraz jego rodzica / opiekuna prawnego. Placówka oświatowa poprzez
przystąpienie do Konkursu, zgodnie z jego Regulaminem, akceptuje Zasady przetwarzania danych
osobowych wyrażone w niniejszym dokumencie.
Placówka przed przekazaniem danych osobowych uczestnika do Organizatora zobowiązana jest
zapewnić wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub przedstawiciela ustawowego uczestnika formularza zgody na udział w konkursie.
Formularz, o którym mowa w pkt 2 powyżej, dla swojej ważności wymaga wyrażenia zgody co
najmniej na udział uczestnika w Konkursie. Brak tej zgody uniemożliwi Organizatorowi uwzględnienie
uczestnika w dalszych etapach Konkursu. Zgoda na wykorzystanie wizerunku czy to uczestnika czy
tez opiekuna szkolnego oraz na umieszczenie danych o uczestnictwie i wynikach konkursu ma
charakter dobrowolny i jej wyrażenie lub brak nie ma wpływu na udział w Konkursie.
Prawidłowo wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz placówka przekazuje uczestnikowi wraz
ze zgłoszeniem uczestników do konkursu. Uczestnik może przekazać formularz osobiście
Organizatorowi przed przystąpieniem do etapu dzielnicowego Konkursu.
Do czasu przekazania wypełnionych formularzy Organizatorowi placówka zobowiązana jest zapewnić
ich poufność, integralność oraz bezpieczeństwo, zgodnie z przyjętymi u siebie zabezpieczeniami (nie
mniejszymi jednak niż szafa/szuflada zamykana na klucz), do której dostęp mają wyłącznie osoby
upoważnione (uwaga! Dotyczy wyłącznie już wypełnionych formularzy – o dane osobowe uczestników
– a przed ich przesłaniem do Organizatora).
W zakresie zbierania danych na potrzeby formularza placówka nie jest upoważniona do korzystania z
zewnętrznych podwykonawców.
W przypadku zwrócenia się przez uczestnika bezpośrednio do placówki z wnioskiem dotyczącym
ochrony jego danych osobowych w związku z Konkursem, placówka przekaże treść takiego wniosku
mailem na adres inspektor@coreconsulting.pl
W przypadku wystąpienia w placówce incydentu, który wiąże się z ryzykiem dla danych osobowych
zawartych na wypełnionych formularzach, placówka niezwłocznie zawiadamia o takiej okoliczności
Organizatora na adres inspektor@coreconsulting.pl
Po zakończeniu Konkursu placówka zobowiązana jest zniszczyć wszelkie posiadane przez siebie
kserokopie formularzy zgody na udział w Konkursie oraz zgody na wykorzystanie wizerunku. Nie
dotyczy to pozostałej dokumentacji związanej z Konkursem.
W trakcie realizacji Konkursu placówka zobowiązana jest współdziałać z Organizatorem w obszarze
przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz, w razie potrzeby, jest zobowiązana poddać się
audytowi w obszarze spełnienia przez nią warunków opisanych w niniejszym dokumencie (art. 28 ust.
3 lit. h) RODO).

Załącznik 5 Karta zgłoszenia uczestników
KARTA ZGŁOSZENIA
UCZNIÓW DO XX DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
Nazwa szkoły......................................................................................................................................
Adres placówki...................................................................................................................................
lp.

Imię i nazwisko
uczestnika

Klasa i
Szkoła

Kategoria konkursowa
(recytacja, poezja
śpiewana)

Autor i tytuł utworu

Wymagania sprzętowe

1.
2.
3.
4.
5.

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 we Wrocławiu. Z inspektorem
ochrony danych – Tomaszem Grzybowskim można skontaktować się pisząc na adres:
inspektor@coreconsulting.pl lub Wyłom 16, 61-671 Poznań. Dane przetwarzane są na podstawie zgody
w celu udziału w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz przetwarzania wizerunku przez
Administratora. Pełna informacja na temat przetwarzania danych znajduje się w regulaminie konkursu
oraz na stronie internetowej______________________________

