Regulamin XIX
Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego
„Juliusz Słowacki i jego epoka”
Konkurs recytatorski

I Organizator
Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

II Patronat
Podkarpacki Kurator Oświaty p. Małgorzata Rauch (po akceptacji)
Starosta Jarosławski p. Stanisław Kłopot

III Cele
- Popularyzacja wiedzy literacko – biograficznej dotyczącej życia i twórczości
J. Słowackiego.
- Odkrywanie młodych talentów, stwarzanie możliwości publicznych prezentacji tekstów.
- Uświadomienie uczniom potrzeby rozwoju własnych zainteresowań.
- Rozbudzenie wyobraźni uczniów.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

IV Terminy
1. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 01. 04. 2022 r.
.
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie Formularza online tutaj lub pod
adresem https://forms.gle/qh4jm49NPyaEbeNt8 oraz przesłanie podpisanej przez
rodziców zgody na wykorzystanie danych osobowych

i wizerunku (zał. nr 1) na adres e-mail: konkurs.slowacki@wp.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 1 kwietnia 2022r
•

Załączone pliki nie mogą przekroczyć 100 MB.

V Zasady oceniania:
•

Recytacja powinna odbywać się bez użycia mikrofonu oraz bez elementów
inscenizacyjnych (rekwizytów, kostiumów itp.)

•

Maksymalny czas wykonania nie może przekroczyć 5 minut.

•

Wypowiedź artystyczna musi być zarejestrowana w formie audio-wideo (film)
z jednego ujęcia kamery/telefonu, obejmując całą sylwetkę.

•

Recytacje oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora posługując się
następującymi kryteriami:

✓ dobór repertuaru zgodny z założeniami konkursu
✓ dykcja i opanowanie tekstu
✓ interpretacja tekstu
✓ ogólne wrażenie artystyczne
•

Werdykt Jury jest ostateczny.

VI Adresy
1. Nagrania występów uczestników konkursu recytatorskiego należy wysyłać na adres e-mail:
konkurs.slowacki@wp.pl
2. Wszelkie uwagi, pytania prosimy kierować pod wyżej wymieniony adres.

VI Nagrody
1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 14 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół
Innowacyjnych w Jarosławiu.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 kwietnia 2022 roku na stronie internetowej
Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu w zakładce: Konkursy oraz FB.
3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom potwierdzający udział w Kuratoryjnym
konkursie recytatorskim.

4. Uroczyste wręczanie nagród finalistom odbędzie się w Zespole Szkół Innowacyjnych
w terminie wskazanym przez organizatorów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie uważane będzie za uznanie warunków regulaminu
i wyrażenie zgody na wykorzystywanie wizerunku i danych osobowych w środkach masowego
przekazu i publikacjach wraz z informacją o konkursie.

Pragniemy poinformować, że nasz konkurs znajduje się w wykazie zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które mogą być
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, a następnie uwzględnione w postępowaniu
rekrutacyjnym do szkół wyższego typu (na podstawie art. 20 m ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

Propozycja utworów
„Oda do wolności”
„Hymn”
„Kulik”
„Pieśń Legionu Litewskiego”
„Paryż”
„Rozłączenie”
„Rzym”
„Hymn”

„Piramidy”
„Pieśń na Nilu”
„Rozmowa z piramidami”
„Grób Agamemnona”
„Na sprowadzenie prochów Napoleona”
„Do matki”
„Pogrzeb kapitana Meyznera”
„Testament mój”
„W pamiętniku Zofii Bobrówny”
„Los mię już żaden nie może zatrwożyć…”
„Bo mię matka moja miła…”
„Śni mi się jakaś wielka a przez wieki idąca…”
„Mój Adamito…”
„Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała…”
„Uspokojenie”
„Kiedy prawdziwie Polacy powstaną…”
„Zakończył śpiewak, a my zasłuchani…”
„Pośród niesnasek Pan Bóg uderza…”
„Dajcie mi tylko jednę ziemi milę…”
„Wielcyśmy byli i śmieszniśmy byli…”
„Anioł ognisty – mój anioł lewy…”
„Sowiński w opokach Woli”
„Balladyna” (fragmenty)
„Kordian” (fragmenty)

Zał. nr 1

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH
…………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko uczestnika )
Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* oraz
imienia i nazwiska przez Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu w związku z udziałem w XVII
Wojewódzkim konkursie recytatorskim i wiedzy „Juliusz Słowacki i jego epoka”.
Zgoda dotyczy zdjęć, materiałów filmowych zawierające wizerunek, zarejestrowany podczas konkursu
organizowanego przez ZSI w Jarosławiu, udostępnione na stronie internetowej ZSI, profilach
internetowych zarządzanych przez ZSI oraz w mediach, a także w gazetkach i na tablicach
informacyjnych .
*niepotrzebne skreślić

………..……………………………………………………
Podpisy osoby wyrażającej zgodę / w przypadku uczestnika nieletniego
podpis rodzica lub opiekuna prawnego /

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE. L nr 119/1 z 04.05.2016 r.) dalej
jako „RODO” informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu, ul. 3 – go maja 10,
37 – 500 Jarosław reprezentowany przez Dyrektora, nr tel. 16 621 63 39 adres e-mail
sekretariat@zsiedu.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszelkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail iod@zsiedu.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w XVII Wojewódzkim Konkursie „Juliusz
Słowacki i jego epoka” na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie,
jednak nie dłużej niż 5 lat od daty zakończenia konkursu.
6. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na
zgodność przetwarzania, które zostało dokonane przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści udostępnionych danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu do przetwarzania danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie udostępnionych danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
2016/679
9. Wyrażenie przez Panią/Pana zgody na powyższe jest dobrowolne, jej niewyrażenie nie spowoduje
żadnych skutków prawnych, jednakże może uniemożliwić udział w konkursie organizowanym przez
Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu.
10. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
1.

