X REGIONALNY KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„POETYCKIE PODRÓŻE PO KASZUBACH”

CELE KONKURSU:
Celem konkursu jest poznawanie i popularyzacja literatury, tradycji i folkloru kaszubskiego
oraz pielęgnowanie mowy kaszubskiej. Ponadto rozwijanie zdolności
recytatorskich
i pisarskich młodych twórców.
ZASADY KONKURSU:

1. Termin konkursu:
Do 31 października 2019 roku należy przesłać na adres Szkoły Podstawowej
w Męcikale
(ul. Szkolna 7, 89-632 Brusy) z dopiskiem „Konkurs poetycki” jeden wiersz własnego
autorstwa (napisany własnoręcznie lub komputerowo)( załącznik 2). Utwory nie mogą być
nigdzie publikowane i nagradzane.
Do konkursu poezji recytowanej należy zgłosić do 2 uczestników w każdej kategorii
wiekowej ze szkoły. Dane uczestnika podać na karcie zgłoszenia do konkursu
recytatorskiego(załącznik 1) i przesłać na adres szkoły do 31 października 2019r. Uczniowie
prezentują wiersz. Występ nie może być dłuższy niż 4 minuty.
2. Tematyka:
Poezja własna - „Żyj w zgodzie z przyrodą”. Jeden wiersz mówiący o naszym ekologicznym
podejściu do przyrody.
Utwory mogą być pisane w języku polskim lub w języku kaszubskim.
Poezja recytowana – wybrany utwór Tomasza Fopke w języku kaszubskim.
3. Nadsyłanie prac:
Wiersz własny należy opatrzyć godłem. W zaklejonej kopercie opatrzonej takim samym
godłem należy zapisać swoje dane: imię, nazwisko, klasę, szkolę, imię, nazwisko i numer
telefonu nauczyciela (opiekuna) (załącznik 2). Utwory można przysłać również na
mail: aruda13@wp.pl
4. Kategorie:
Wiersze własne i poezja recytowana rozpatrywane będą w następujących kategoriach:
- klasy II – III
- klasy IV – VI
Ponadto poezja własna rozpatrywana będzie osobno w języku polskim i w języku
kaszubskim.

5. Przebieg konkursu:
- Konkurs recytatorski i ogłoszenie wyników w konkursie poezji własnej nastąpi pod koniec
listopada 2019 roku. O dokładnym terminie wszystkie szkoły, które zgłoszą uczestników do
konkursu recytatorskiego oraz laureaci konkursu poezji pisanej zostaną powiadomione.
- Szkoły i uczniowie, którzy otrzymają nagrody zostaną powiadomieni telefonicznie o
miejscu i czasie odbioru nagrody. Uczestnicy na konkurs dojazd organizują w swoim zakresie.
- Organizator powołuje jury konkursu.
- Utwory lub zgłoszenia, które nadejdą po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data
stempla pocztowego)
6. Postanowienia końcowe:
1. Przesłanie kart zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i
regulaminu.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie danych osobowych 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 ochronie danych – RODO)
przez Szkołę Podstawową w Męcikale przy ul. szkolnej 7 w celu przeprowadzenia konkursu
oraz w celach promocyjnych Organizatora. W związku z powyższym każda szkoła powinna
dostarczyć karty osób uczestniczących w konkursie „Poetyckie podróże po Kaszubach”
(zał. 1 i 2)
Organizator:
Nauczyciel języka kaszubskiego w Szkole Podstawowej w Męcikale:
mgr Anna Różek

Patronat:
Burmistrz Brus Witold Ossowski
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie

Patronat medialny:
Czas Chojnic

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
Nazwa szkoły

Imię i nazwisko uczestnika

Tytuł i autor utworu do
recytacji
Imię, nazwisko, nr telefonu,
e-mail opiekuna
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem IX Regionalnego Konkursu dla Uczniów Szkół Podstawowych „Poetyckie
podróże po Kaszubach” i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.
Ja, niżej podpisana/y, niniejszym wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych
osobowych 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 ochronie danych- RODO) przez Szkołę Podstawową w
Męcikale przy ul. Szkolnej 7 w celu realizacji i rozliczenia konkursu.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne utrwalenie, publikowanie, wykorzystywanie i powielanie zdjęć oraz
nagrań video przedstawiający mój wizerunek/ wizerunek mojego dziecka dokumentując wszelkie formy zajęć oraz imprez
organizowanych przez Szkołę Podstawową w Męcikale. Rozpowszechnianie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka
w formie zdjęć oraz nagrań video może być realizowane do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie)
korzystania z mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych
mediów/kanałów i środków masowego przekazu.
Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Męcikale z siedzibą przy ul. Szkolnej 7, 89-632 Brusy
reprezentowana przez Dyrektora.
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora
inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@brusy.pl
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w
konkursie.
4. Uczestnik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność przetwarzania przed czasem cofnięcia zgody.
5.Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Szkoły Podstawowej w Męcikale dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, jak również do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych.
6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
7. Dane uczestnika nie będą przekazywane podmiotom przetwarzającym oraz nie przewiduje się przekazania ich do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane uczestnika będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji konkursu poetyckiego.
9. Decyzje wobec przetwarzania danych uczestnika nie będą podejmowane automatycznie, a dane nie będą podlegać
profilowaniu.
Miejscowość i data
……………………………

Czytelny podpis
……………………………

*niepotrzebne skreślić.
W przypadku, gdy uczestnik konkursu jest osobą nieletnią, powyższe zgody udzielane są w jej imieniu przez
rodzica/opiekuna prawnego.

Załącznik nr 2
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU POEZJI WŁASNEJ
Logo uczestnika

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko uczestnika

Imię, nazwisko, nr telefonu,
e-mail opiekuna
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem IX Regionalnego Konkursu dla Uczniów Szkół Podstawowych „Poetyckie
podróże po Kaszubach” i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.
Ja, niżej podpisana/y, niniejszym wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych
osobowych 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 ochronie danych- RODO) przez Szkołę Podstawową w
Męcikale przy ul. Szkolnej 7 w celu realizacji i rozliczenia konkursu.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne utrwalenie, publikowanie, wykorzystywanie i powielanie zdjęć oraz
nagrań video przedstawiający mój wizerunek/ wizerunek mojego dziecka dokumentując wszelkie formy zajęć oraz imprez
organizowanych przez Szkołę Podstawową w Męcikale. Rozpowszechnianie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka
w formie zdjęć oraz nagrań video może być realizowane do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie)
korzystania z mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych
mediów/kanałów i środków masowego przekazu.
Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Męcikale z siedzibą przy ul. Szkolnej 7, 89-632 Brusy
reprezentowana przez Dyrektora.
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora
inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@brusy.pl
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w
konkursie.
4. Uczestnik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność przetwarzania przed czasem cofnięcia zgody.
5.Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Szkoły Podstawowej w Męcikale dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, jak również do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych.
6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
7. Dane uczestnika nie będą przekazywane podmiotom przetwarzającym oraz nie przewiduje się przekazania ich do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane uczestnika będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji konkursu poetyckiego.
9. Decyzje wobec przetwarzania danych uczestnika nie będą podejmowane automatycznie, a dane nie będą podlegać
profilowaniu.
Miejscowość i data
……………………………

Czytelny podpis
……………………………

*niepotrzebne skreślić.
W przypadku, gdy uczestnik konkursu jest osobą nieletnią, powyższe zgody udzielane są w jej imieniu przez
rodzica/opiekuna prawnego.

