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Regulamin Międzyszkolnego Konkursu

„Tylko Orły”
poświęconego pamięci Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

Motto:

„Największym szczęściem jest dziecko.”
Prymas Tysiąclecia

Cele konkursu



pielęgnowanie pamięci o Ks. Stefanie Kard. Wyszyńskim;
wyeksponowanie wartości prorodzinnych w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia;




kształtowanie świadomości w zakresie praw przysługujących dzieciom;
wspieranie procesu budowania tożsamości indywidualnej i społecznej dziecka;




propagowanie wychowania do wartości;
rozpowszechnianie kultury języka polskiego;



promowanie dziecięcej twórczości artystycznej;

Zasady konkursu:
1.
2.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych.
Formularz zgłoszeniowy należy złożyć najpóźniej do 19.11.2017 w sekretariacie Szkoły Podstawowej

3.

w Rąbieniu lub przesłać na adres: ul. Słowiańska 5, 95 – 070 Rąbień ;
e-mail sekretariat@sprabien.edu.pl; tel / fax 42 712 19 24;
Przesłuchania konkursowe odbędą się w Szkole Podstawowej w Rąbieniu, 22 listopada 2018r.
od godz. 9.00

4.
5.

Każda szkoła może zgłosić nieograniczoną liczbę uczestników.
Konkurs odbędzie się w kategoriach: ;


oratorska – uczniowie wygłaszają przygotowaną przez siebie mowę, trwającą nie dłużej niż



7 minut, będącą interpretacją motta konkursowego;
recytatorska – uczniowie recytują wybrany przez siebie wiersz, nawiązujący do hasła



przewodniego konkursu;
wokalna – uczniowie indywidualnie lub w zespołach, liczących maksymalnie 5 osób, wykonują
piosenkę przy muzyce odtwarzanej z nośników pamięci ( płyta CD, pendrive)
lub z akompaniamentem instrumentów;

6.

Oceniane będą następujące elementy:

w kategorii oratorskiej: zgodność z tematem, kompozycja tekstu, argumentacja, bogactwo



słownictwa, sposób mówienia ( poprawność artykulacyjna, słyszalność, rytm wypowiedzi,
stosowane pauzy, intonacja, przekaz emocji, gesty i mimika, opanowanie tremy);
w kategorii recytatorskiej: dobór wiersza, interpretacja, poprawność artykulacyjna,



słyszalność, intonacja, opanowanie tremy;
w kategorii wokalnej: dobór piosenki, aranżacja, intonacja, ogólny wyraz artystyczny;

Postanowienia ogólne:
1.
2.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły w Rąbieniu.
Wręczenie nagród nastąpi w dniu Święta Szkoły w Rąbieniu - 29.11.2018r.

3.

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4.
5.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy dyplomy – podziękowania.
Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie w celach informacyjnych i promocyjnych

6.

danych osobowych uczestników oraz danych szkoły, którą reprezentują.
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: p. Katarzyna Lis ( kontakt poprzez sekretariat
Szkoły Podstawowej w Rąbieniu – tel. 42 712 19 24)

……………………………
pieczęć szkoły

ZGŁOSZENIE
do Międzyszkolnego Konkursu

„Tylko Orły”
Motto:
„Największym szczęściem jest dziecko.”
Prymas Tysiąclecia

Nazwa i adres szkoły: …………………………………………………………………….

imię i nazwisko
ucznia

klasa

imię i nazwisko
nauczyciela

kategoria

odpowiedzialnego

mowa, recytacja, śpiew

za przygotowanie ucznia
do konkursu

Oświadczenie nauczyciela
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. Ks. Stefana
Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu moich danych osobowych, pozyskanych
podczas III edycji Międzyszkolnego Konkursu „Tylko Orły” dla celów organizacyjnych i
promocyjnych.
Zaświadczam, że został wobec mnie wypełniony obowiązek informacyjny wynikający
z art.13 RODO.

……………………………………………………………..
podpis nauczyciela

Oświadczenie rodzica/opiekuna
Ja niżej podpisany, jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na udział
……………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika)

w III edycji Międzyszkolnego Konkursu „Tylko Orły” na zasadach określonych
w Regulaminie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. Ks. Stefana
Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu danych osobowych mojej córki/syna
pozyskanych podczas III edycji Międzyszkolnego Konkursu „Tylko Orły” w zakresie:



prawidłowego przeprowadzenia czynności organizacyjnych związanych z konkursem;
publikacji wizerunku oraz imienia i nazwiska dziecka na stronie internetowej szkoły;

Zostałem poinformowany, że wyżej wymienione dane zostaną wykorzystane wyłącznie
w celach związanych z konkursem.
Oświadczam, że został wobec mnie wypełniony obowiązek informacyjny, wynikający
art. 13 RODO.

z

…………………………………………………..
podpis rodzica/opiekuna

