
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

1. Cele konkursu:

- budowanie postawy dialogu między uczniami różnych kultur, narodów i religii,
- rozwijanie zainteresowań innymi kulturami i językami,
- budowanie gotowości do kontaktu z nieznaną osobą, językiem, kulturą,
- zachęcanie do przezwyciężania bariery językowej,
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,
- umożliwienie uczniom obcojęzycznym odniesienie sukcesu edukacyjngo,
- uczenie wzajemnej otwartości,
- pogłębianie wzajemnego zaufania i sympatii,
- rozwijanie zdolności recytatorskich, 
- rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji,
- upowszechnianie kultury żywego słowa.

2. Zasady uczestnictwa:

- do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV-VIII  
  (szczególnie  obcojęzycznych),
- szkołę może reprezentować dwóch uczniów,
- każdy recytator przygotowuje dwa utwory
  (jeden w języku ojczystym/ języku mniejszości i jeden w języku obcym / drugim),
- preferowane będą utwory pokazujące różnorodne aspekty wielokulturowego
  współistnienia, uczące tolerancji, życzliwoci wobec drugiego człowieka,
- zachęcamy, aby prezentacje recytatorskie wzbogacić o środki teatralne
  (strój, rekwizyt, gest) jeśli służą one twórczej interpretacji,
- zgłoszenia do konkursu należy kierować na adres e-mail:
  wielokulturowa37@wp.pl  do dnia 15 marca 2019 r. 
- informacji dodatkowych udzielają organizatorki konkursu:
- ocenianie jest tajne,
- decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

mailto:wielokulturowa37@wp.pl


3. Przebieg konkursu:

- konkurs odbędzie się 1 kwietnia o godz. 8:30 w Szkole Podstawowej nr 37
   w Krakowie (os. Stalowe 18).

4. Kryteria oceny:

- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
- dobór repertuaru do możliwości wykonawczych,
- odpowiednia interpretacja tekstu,
- właściwe tempo wygłaszania tekstu,
- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA! 



 Karta Zgłoszenia

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski OSWOJONE SŁOWA
Nazwa i adres szkoły:

Imię i nazwisko nauczyciela:

Imię i nazwisko recytatora, klasa:

Tytuły wierszy, nazwiska autorów: 

1. 

2. 

Prosimy o czytelne wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA 
(DLA KAŻDEGO RECYTATORA ODDZIELNIE!) 

Udział w konkursie jest dobrowolny i wiąże się z akceptacją niniejszego 
regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dla 
celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 



                                                      Karta Zgłoszenia

      Karta zgłoszenia udziału w konkursie „Oswojone słowa”

Wyrażam zgodę na udział___________________________________________________________
                                                                         ( imię i nazwisko uczestnika konkursu)

w konkursie „Oswojone słowa” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 37.

________________________________________________________________________________
miejscowość, data                                                                                      czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu

                                                   

Zgoda opiekuna prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Szkołę Podstawową nr 37 im. Juliana 
Tuwima w Krakowie, os. Stalowe 18, 31-922 Kraków w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Międzyskolnego 
Konkursu recytatorkiego „Oswojone słowa”. Zostałem poinformowany/a, iż dane mojego dziecka  będą przekazane 
członkom Komisji Konkursowej przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców konkursu oraz w celu 
publikacji wyników konkursu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 37. Jednocześnie oświadczam, że jestem 
świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych 
oraz możliwości ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 37, os. Stalowe 18, 
31-922 Kraków. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne 
rozporządzenie o ochronir danych- RODO), art.6 ust 1 lit b) w celu udziału w/w  konkursie. Dane podane przez 
Państwa będą przechowywane przez okres 5 lat. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania ( sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a
także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie podlegają 
zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane. Podanie SP 37 danych osobowych jest dobrowolne lecz 
niezbędne do przeprowadzenia w/w konkursu. 

________________________________________________________________________________________________________________________
miejscowość, data                                                                                      czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu
                                            

                    Zgoda opiekuna prawnego na publikację wizerunku uczestnika konkursu
 

      Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie poprzez zamieszczanie wizerunku mojego dziecka ( zdjęcia z 
rozdania nagród) na stronach Organizatora i Patronów konkursu „Oswojone słowa”, ich profilach na portalu Facebook 
w zakresie związanym z uczestnictwem w powyższym konkusie. Niniejsza zgoda na utrwalenie i publikacjęwizerunku 
mojego dziecka udziellona zostaje nieodpłatnie. Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne . 
Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

_______________________________________________________________________________________________
__ miejscowość, data                                                                                      czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu


