POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE
W LUBANIU
Aleja Kombatantów 2 59-800 Lubań tel/fax (075) 64 55 340, (75) 64 64 370
sekretariatpce@interia.pl

REGULAMIN
XXI POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
KLAS I – III
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I. Organizatorzy konkursu
1. XXI Powiatowy Konkurs Recytatorski jest konkursem powiatowym skierowanym do wszystkich
uczniów klas I-III szkół podstawowych terenu powiatu lubańskiego.
2. Konkurs realizowany jest w ramach zadań Pracowni Wspierania Uzdolnień przy PCE w Lubaniu.
Organizatorem konkursu jest PCE w Lubaniu a realizatorem Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Smolniku. Realizator odpowiada za ilość i jakość nagród. Nagrody książkowe powinny zachęcać do
czytania i być właściwe do wieku uczestników konkursu.
3. Nadzór nad przebiegiem konkursu pełni Anna Bednarska – powiatowy koordynator ds. wspierania
uzdolnionej młodzieży i współpracy ze szkolnymi liderami wewnątrzszkolnego doskonalenia.
4. Kryteria oceny oraz skład komisji konkursowej zatwierdza ostatecznie Dyrektor PCE
w Lubaniu mgr Anna Adamska.

II. Cele konkursu
1. Celem konkursu jest:
a) rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół powiatu lubańskiego,
b) rozpoznanie ukrytych uzdolnień uczniów,
c) stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji zarówno dla uczniów jak i ich szkół,
d) integrowanie środowiska edukacyjnego,
e) propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających
uzdolnienia.
2. Konkurs jest powiatową formą wspierania uzdolnień uczniów w powiecie.

III. Uczestnicy konkursu i opiekunowie
1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I- III szkół podstawowych powiatu lubańskiego.
2.
3.
4.
5.

Udział uczniów w etapie szkolnym jest dobrowolny i powinien wynikać z ich decyzji.
Do etapu powiatowego konkursu szkoła zgłasza 1 laureata etapu szkolnego.
Opiekun uczestnika konkursu nie może być członkiem komisji konkursowej.
Opiekun uczestnika konkursu dokonuje zgłoszenia według zasad opisanych w punkcie IV

IV. Przebieg i harmonogram konkursu
1. Konkurs składa się z 2 etapów:
a) etap I – eliminacje szkolne przygotowywane i przeprowadzane są przez szkolne komisje
konkursowe.
b) etap II – eliminacje powiatowe przeprowadzone będą przez powiatową komisję konkursową
2. Terminy poszczególnych etapów:
1. etap I (szkolny) – do 18.02.2022 r.
2. etap II – (powiatowy) - 01.03.2022 r. Etap powiatowy odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie o godz. 12.00. W przypadku wystąpienia zagrożenia
epidemiologicznego, organizator zastrzega sobie zmianę formy finału ze stacjonarnej na
zdalną.
3. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie udziału na formularzu
załączonym do regulaminu w ściśle ustalonym terminie. Brak zgłoszenia szkoły lub nieterminowe
zgłoszenie uniemożliwia udział jej uczniów w konkursie.
4. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 1) wraz z protokołem z przebiegu konkursu
(załącznik nr 2) należy przesłać w formie elektronicznej (skan dokumentu) na adres:
a.bednarskakonkursypce@interia.pl do dnia 22.02.2022 r.
5. Do zgłoszenia należy także dołączyć stosowne zgody: załącznik nr 3,4,5
6. Szczegóły konkursu:
a) tematyka konkursu: „Świat przyrody wierszem malowany”
b) czas prezentacji: do 5 minut
c) ocenianiu podlega: dobór repertuaru, wartości artystyczne utworów oraz dostosowanie tematyki do
wieku, dykcja, emisja, ekspresja, interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny.

Podczas recytacji należy ograniczyć ruch sceniczny
7. Komisja konkursowa: w skład komisji konkursowej wchodzić będą 4 osoby (pracownik PCE,
przedstawiciel szkoły, w której konkurs jest organizowany oraz dwóch ekspertów). Komisję
powołuje Dyrektor PCE Pani Anna Adamska.
8. O miejscu zajętym przez uczestnika konkursu decyduje suma punktów przyznanych przez jury.

V. Wyniki
1. Finalistą konkursu jest uczeń uczestniczący w zawodach finałowych.
2. Laureatami konkursu są uczniowie, którzy zajmują w końcowej klasyfikacji konkursowej:
I miejsce, II miejsce, III miejsce.
3. Laureaci konkursu otrzymają imienne zaproszenia (adresowane na szkołę) na uroczystą Galę
Laureatów stanowiącą podsumowanie realizacji konkursów.
4. Wyniki eliminacji powiatowych będą opublikowane na stronie internetowej PCE w Lubaniu
www.pceluban.pl.

VI. Forma zdalna konkursu
1. Organizator przewiduje formę zdalną konkursu w momencie, kiedy powiat będzie znajdował się
w strefie czerwonej bądź żółtej lub kiedy nauka w szkołach będzie odbywała się zdalnie.
2. Uczestnik etapu szkolnego przesyła do szkoły nagranie konkursowe. Szkolna komisja
konkursowa na podstawie nadesłanych prezentacji wybiera uczniów, którzy wezmą udział w
etapie powiatowym.

3. Nagranie należy dostarczyć drogą mailową na adres: a.bednarskakonkursyPCE@interia.pl lub na
nośniku CD/ pendrive na adres: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, Al. Kombatantów
2., 59-820 lub dostarczyć osobiście do PCE w terminie określonym w regulaminie

Załącznik nr 1
Formularz zgłoszenia
do XXI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
dla klas I- III szkół podstawowych

Nazwa szkoły
Dyrektor szkoły

Adres

Tel/fax

e-mail
Imię i nazwisko ucznia

Imię, nazwisko oraz e-mail opiekuna

miejscowość, data…………………………………………

……………………………………………………
pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły

Załącznik nr 2

pieczęć szkoły

Miejscowość...............................data...................

Protokół przebiegu szkolnego etapu konkursu recytatorskiego
„Świat przyrody wierszem malowany”
w
....................................................................................................................................................
nazwa i adres szkoły
Skład Szkolnej Komisji Konkursowej:
przewodniczący

............................................................

członek

............................................................

członek

............................................................

członek

............................................................

Do konkursu szkolnego przystąpiło ogółem ……………….. uczniów.
Uwagi o przebiegu konkursu:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Uczniowie zgłoszeni do udziału w etapie powiatowym konkursu
Lp.

1.

Imię i nazwisko ucznia

szkoła/klasa

Osoba
przygotowująca
ucznia do konkursu

ZAŁACZNIK NR 3
KLAUZULA INFORMACYJNA
(dla uczestnika konkursu/ rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika konkursu)
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO", w celu
spełnienia obowiązku informacyjnego, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych
uczestnika konkursu, jego rodzica/ opiekuna prawnego oraz o przysługujących prawach z tym
związanych.
W związku z udziałem w XXI Konkursie Recytatorskim pt. „Świat przyrody wierszem malowany”
(dalej zwanym: Konkursem), organizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu,
uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
z siedzibą przy Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: pod adresem e-mail: iod@bonilex.pl lub na adres siedziby
PCE w Lubaniu, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Dane osobowe uczestnika, rodzica/ opiekuna prawnego będą przetwarzane w celu uczestnictwa w
Konkursie organizowanym przez Administratora.
4. W związku z organizacją Konkursu Administrator przetwarza dane osobowe uczestników i
rodziców/opiekunów prawnych:
a) imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres i nazwa szkoły wraz z powiązanymi z nim danymi
rodzica/opiekuna prawnego,
b) imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego.
5. Podstawą do przetwarzana danych osobowych uczestnika, rodzica/ opiekuna prawnego jest zgoda
w/w osób na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, w związku z wzięciem udziału w
Konkursie.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji konkursu i jego rozliczenia, nie później
jednak niż przez 5 lat od jego zakończenia.
7. Masz prawo dostępu do danych osobowych dziecka i własnych oraz ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do
wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie
uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i lub dziecka
narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych wymienionych w pkt 3 a) i b) jest dobrowolne, a konsekwencją
niepodania tych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału przez dziecko w konkursie.
9. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego.
10. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

………………………………….………….
czytelny podpis uczestnika konkursu/ rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy
…………………………
miejscowość, data

ZAŁĄCZNIK NR 4
ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY
(UCZESNIKA KONKURSU) NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ
DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU
(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletniości)
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego w konkursie recytatorskim pt.: „Świat
przyrody wierszem malowany” organizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne
w Lubaniu.
2. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska oraz wizerunku
mojego

dziecka

–

autora

pracy

(imię

i

nazwisko)

……………………………………………………... w związku z udziałem w Konkursie „Świat
przyrody wierszem malowany” we wszelkich ogłoszeniach, publikacjach, zapowiedziach i
informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.

3. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu –
organizatora Konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i
realizacji Konkursu.
4. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz że
zostałam/em poinformowana/y o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich
poprawiania.

……………………………….
miejscowość, data

…………………………………………………………
czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy

ZAŁĄCZNIK NR 5
OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY (UCZESNIKA
KONKURSU) O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU
(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletniości)
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu konkursu recytatorskiego pt.: „Świat przyrody
wierszem malowany”, organizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu. A także, że ją
rozumiem i w pełni akceptuję.

……………………………….
miejscowość, data

…………………………………………………………
czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy

