Regulamin XVII
Wojewódzkiego Konkursu
„Juliusz Słowacki i jego epoka”
Konkurs wiedzy

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.

• Pogłębianie wiedzy na temat epoki romantyzmu, obyczajów i tradycji XIX w.
• Podkreślenie roli twórczości poetyckiej w literaturze i życiu.
• Uświadomienie uczniom potrzeby rozwoju własnych zainteresowań.
• Rozbudzenie wyobraźni uczniów.

IV Terminy
1. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 31. 03. 2021r.

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie Formularza online tutaj 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 31 marca 2021r
V. Zasady oceniania
1. Na podany przez uczestnika adres e-mail, wysłany zostanie link , pod którym
w dniu konkursu zostanie udostępniony test, składający się
z pytań otwartych i zamkniętych. Czas na rozwiązanie testu – 45 minut.
2. Informacje dotyczące udziału w teście zostaną przesłane na adres uczestników w
terminie do 6 kwietnia 2021r.
3. Protokół z przyznania nagród zostanie zamieszczony 8 kwietnia 2021 roku na stronie
internetowej Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu w zakładce: Konkursy.
4. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom potwierdzający udział w Kuratoryjnym
konkursie wiedzy.
Finał konkursu odbędzie się 8 kwietnia 2021 r. w Zespole Szkół Innowacyjnych
w Jarosławiu ul. 3 Maja 10. Rozpoczęcie finału - godz. 12.00. podczas transmisji online.

Werdykt Jury jest ostateczny.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.
V Adresy:
Organizatorzy:
adres e-mail: konkurs.slowacki@wp.pl
2. Wszelkie uwagi, pytania prosimy kierować pod wyżej wymienione adresy kontaktowe.
VI Nagrody
Nagrody oraz wyróżnienia rzeczowe ufundowane przez organizatora zostaną dostarczone
pocztą.

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.).

Lektura

Literatura podmiotowa
1. Juliusz Słowacki: Kordian, Balladyna
2. Juliusz Słowacki, Wybrane liryki: Testament mój, Rozłączenie, Hymn (Smutno mi
Boże), Grób Agamemnona, Z pamiętnika Zofii Bobrówny

Literatura przedmiotowa
1. Hertz P., Portret Słowackiego
2. Sawrymowicz E., Juliusz Słowacki
3. Siwicka D., Romantyzm

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2021 r.

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:
1. 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.

