XIX KONKURS RECYTATORSKI "WIERSZOWANIE”
Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku ogłasza po raz XIX
Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży
"Wierszowanie 2018"
Konkurs popularyzuje literaturę poprzez piękno słowa mówionego
a rozbudzając poczucie estetyki, przygotowuje do aktywnego
uczestnictwa w kulturze.
Konkurs poprzez piękną recytację, promuje dorobek myśli ludzkiej.
Pozwala poznać nowych twórców i ich dzieła. Zmusza do refleksji
i dostarcza wielu wzruszeń.
XIX edycję konkursu objął patronatem honorowym Podkarpacki Kurator
Oświaty, Konkurs zostanie wpisany do rejestru konkursów kuratoryjnych
1. Termin konkursu: 26-29 listopada 2018
2. Końcowy termin zgłoszeń: 21 listopada 2018 - osobiście, pocztą tradycyjną
lub elektroniczną imprezymdksanok@gmail.com Tel.013 46 309 15
MDK Pl. Św. Michała 6 38-500 Sanok
3. Tematyka oraz autorzy prezentowanych utworów podczas konkursu
„ Wierszowanie” jest dowolna.
Przy doborze repertuaru prosimy zwrócić uwagę na wartości
artystyczne wybieranych tekstów, a także na zawarte w nich treści
moralne - postawy, zachowania, stosunek do człowieka, przyrody,
a zatem sposób poznawania świata przez dziecko. Jak co roku, komisja
zwracać będzie szczególną uwagę na samodzielność wyboru tekstów,
a także dostosowanie ich do możliwości poznawczych i siły głosu
recytatora. Wybrany fragment prozy powinien stanowić zamkniętą
całość, opatrzoną pointą ( aby tekst nie był zbyt długi, można dokonać
skrótów w tekście ) .
UWAGA !!!
Organizatorzy sugerują przeprowadzenie eliminacji szkolnych. Szkołę
może reprezentować do 3 recytatorów - w każdej kategorii wiekowej.
4. Sposób oceniania:
Uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych
oceniać będzie powołane przez organizatorów jury, według
następujących kryteriów : dobór repertuaru, interpretacja , kultura
mowy. Najlepsi recytatorzy otrzymają dyplomy i upominki.

5. Kategorie wiekowe i terminy przesłuchań:
Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
Grupa I - 26.11.2018 godz.10.00 -recytatorzy z Przedszkola 4-6 lat oraz
klasy 0 SP ; prezentacja obejmuje jeden wiersz – czas wykonania do 3 min.
Grupa II –27.11.2018 godz.10.00 -recytatorzy z klas I-III SP;
prezentacja obejmuje jeden wiersz - czas wykonania do 3 min.
Grupa III – 28.11.2018 godz.10.00 - recytatorzy z klas IV-VI SP;
prezentacja obejmuje jeden wiersz i fragment prozy – łączny czas
wykonania nie może przekroczyć 6 min.
Grupa IV – 29.11.2018 godz.10.00 - recytatorzy z kl. VII –VIII SP. oraz
Gimnazjum; prezentacja obejmuje jeden wiersz i fragment prozy – łączny
czas wykonania nie może przekroczyć 6 min.
W konkursie biorą udział uczniowie szkół powiatów: sanockiego,
leskiego, bieszczadzkiego i brzozowskiego.

KARTA UCZESTNIKA „WIERSZOWANIE 2018”
1. Imię i nazwisko:.................................................................................
2. Klasa: ..........................
3. Szkoła: .............................................................................................
4. Utwory:
I. Autor i tytuł prezentowanego wiersza:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
II. Autor i tytuł prezentowanego fragmentu prozy:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
5. Opiekun:.............................................................................................
6. Uwagi:
Prosimy o czytelne wypełnienie KARTY UCZESTNIKA !!!
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Kultury w Sanoku Plac Św. Michała 6 w celu organizacji Konkursu Recytatorskiego „Wierszowanie”.
oddzielnie.
Prosimy o dołączenie podpisanej Klauzuli RODO. W przypadku zgłoszeń
pocztą elektroniczną proszę dołączyć skan Klauzuli.

Klauzura RODO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki przez Młodzieżowy Dom
Kultury w Sanoku Plac Św. Michała 6 w celu organizacji Konkursu Recytatorskiego „Wierszowanie”.
Dane obejmują moje imię, nazwisko, adres do korespondencji, wiek, numer telefonu. Jestem
świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę
mogę wycofać w dowolnym momencie.

Klauzula informacyjna:
Na podstawie art. 13 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), niniejszym informujemy, że:
1.

Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku z siedzibą :
Pl. Świętego Michała 6 38-500 Sanok

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem:
iod-mdksanok@wp.pl ;

3.

Dane uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi
uczestników Konkursu Recytatorskiego „Wierszowanie” (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu
przez Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku lub do czasu cofnięcia zgody.

4.

Dane osobowe mogą być przekazywane współorganizatorom , patronom oraz partnerom
wydarzenia.

5.

Posiada Pan/Pani prawo żądania od Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku dostępu do
danych, które Pana/Panią dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych;

6.

Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych.

7.

Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania
uniemożliwia realizację celu opisanego w punkcie 3.

9.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.

Podpis
……………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość …………………………………………………. dn. …………………………………………………………….

