1 lutego 2021r.
Szanowni Dyrektorzy
Sopockich Szkół Podstawowych
/Publicznych i Niepublicznych/
Kierujemy na ręce Państwa dokumentację Miejskiego Konkursu Recytatorskiego
Poezji Polskiej – edycja 2021. Mając na uwadze warunki, w jakich obecnie przebiega
edukacja szkolna, zdecydowaliśmy, aby tegoroczny konkurs w trosce o dobro
uczestników, odbył się w formie zdalnej. W tej formie przeprowadziliśmy w październiku
analogiczny projekt edukacyjny adresowany do najmłodszych z licznym udziałem
recytatorów z sopockich przedszkoli.
Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą do Dyrektorów szkół sopockich oraz
Nauczycieli o pomoc w upowszechnieniu wiedzy o konkursie wśród uczniów oraz o
wytypowanie reprezentacji Szkoły do konkursu miejskiego.
Przesłana na ręce Dyrektorów sopockich szkół podstawowych dokumentacja zawiera:
regulamin konkursowy, wzór karty zgłoszenia wraz z oświadczeniami związanymi z
RODO. Co do organizacji eliminacji wstępnych /szkolnych/, z uwagi na możliwe problemy
z ich przeprowadzeniem – pozostawiamy decyzję o ich organizacji Szkole.
Mamy nadzieję, jak to miało miejsce do tej pory – na duże zainteresowanie uczniów szkół
sopockich udziałem w Konkursie, który proponuje wartościowe cele edukacyjne oraz
możliwość konfrontacji pracy i talentu wykonawczego na forum rówieśników z różnych
szkół.
Szkoły typują do udziału w Konkursie od czterech do pięciu recytatorów w każdej
kategorii wiekowej. Zgłoszenia reprezentantów sopockich placówek do Konkursu w postaci
karty uczestnictwa wraz z nagraniem prezentacji należy przesłać do Organizatora: do 15
marca 2021r
Każdy uczestnik, który zgłosił się do konkursu - przesyła nagranie prezentacji jednego
utworu /wyraźny obraz i dźwięk zapisany w formatach: MP3, MP4/ opatrzony nagraną
informacją o sobie /imię i nazwisko, szkoła, wiek, tytuł utworu/.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec marca lub krótko po Wielkanocy. Dyplomy
uczestnictwa oraz nagrody książkowe dla nagrodzonych i wyróżnionych wykonawców
dostarczy Organizator do sopockich placówek.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie współpracy z Organizatorami w
zakresie popularyzacji założeń konkursowych w środowisku szkolnym, ewentualne
przeprowadzenie eliminacji na terenie swoich placówek oraz wytypowanie
przedstawicieli Szkoły do konkursu miejskiego w marcu w MDK w Sopocie.
Z góry serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy:

Karolina Olszewska-Prusak – Dyrektor MDK w Sopocie
Krystyna Cyberska – Koordynator konkursu
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Regulamin Miejskiego
Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej
Edycja 2021

Organizatorzy:
Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie
Adresat:
Uczniowie szkół podstawowych w Sopocie
Cele:
Popularyzacja polskiej literatury pięknej.
Kształtowanie wrażliwości na piękno języka i mowy ojczystej.
Stwarzanie okazji do pracy nad kulturą mowy oraz sztuką interpretacji.
Promocja osiągnięć uczniów oraz ich opiekunów.
Stwarzanie okazji do czynnego uczestnictwa w kulturze.
Założenia programowe:
o Uczestnicy zgłaszają swój udział do jednego z dwóch odrębnych Turniejów:
Turnieju Recytatorskiego,
Turnieju Poezji Śpiewanej.
o W Turnieju Recytatorskim uczestnicy są oceniani w trzech kategoriach wiekowych:
Dzieci młodszych – od 1 do 3 klasy szkoły podstawowej,
Dzieci starszych – od 4 do 6 klasy szkoły podstawowej,
Młodzieży – 7 i 8 klasa szkoły podstawowej. W Turnieju Poezji Śpiewanej uczestnicy
występują bez podziału na kategorie wiekowe.
o Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego przygotowuj wyjątkowo w tym roku jeden
utwór poetycki lub fragment prozy. Łączny czas prezentacji nie może
przekroczyć 4 minut.
o Uczestnicy Turnieju Poezji Śpiewanej przygotowują utwór śpiewany utwór
Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 4 minut.
o W przypadku wykonywania utworów poezji śpiewanej dopuszcza się:
a/ muzykę skomponowaną przez wykonawcę lub inną osobę – wykonanie utworu
powszechnie znanego dopuszcza się jedynie, gdy wykonawca opracuje nową własną
interpretację.
Uwaga! Wszystkie teksty literackie /wiersz, proza/ prezentowane w konkursie
winny być dziełem polskich autorów.
o Do udziału w Turnieju Poezji Śpiewanej zgłaszać należy indywidualnego
wykonawcę z towarzyszącym mu akompaniatorem lub zespołem tworzącym
akompaniament.
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Uczestnicy konkursu mają prawo uzyskać od jury /sądów konkursowych/
uzasadnienie werdyktu ogólnego oraz ocen poszczególnych wykonawców.
o Werdykty sądów konkursowych są ostatecznie i nie podlegają ocenie.
o

Kryteria oceny:
o Dobór repertuaru /poszukiwania repertuarowe, dopasowanie utworu do możliwości
wykonawczych, wieku, wrażliwości i temperamentu wykonawcy. Tematyka utworu
umożliwiająca zbudowanie osobistej wypowiedzi dotyczącej ważnych spraw i
przeżyć, w Turnieju Poezji Śpiewanej – walory literackie wybranego utworu/
o Kultura mowy /słyszalność, wyrazistość artykulacyjna, poprawność ortofoniczna/
o Interpretacja /ekspresja i wyrazistość, wyczucie rytmu i frazy, logika, trafne
stosowanie pauzy, pointa, umiejętność budowania nastroju/
o Ogólny wyraz artystyczny. Osobowość wykonawcy. Zdolność poruszania słuchaczy.
Założenia organizacyjne:
o Tegoroczny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej ze względu na sytuację
epidemiczną odbywa się w trybie zdalnym w jednym etapie: miejskim
o Każdy uczestnik, który zgłosił się do konkursu - przesyła nagranie prezentacji
utworu /wyraźny obraz i dźwięk zapisany w formatach: MP3, MP4/. Prezentacja
wiersza musi być poprzedzona przekazaniem informacji o wieku, nazwisku
wykonawcy, numerze szkoły, tytule i autorze utworu. Prezentację należy przesłać
na adres: krystynacyberska.mdksopot@gmail.com wraz z kartą zgłoszenia.
o Zgłoszenia reprezentantów sopockich placówek do Konkursu w postaci karty
uczestnictwa wraz z nagraniem prezentacji należy przesłać do Organizatora: do
15 marca 2021r
o Szkoły typują do udziału w Konkursie od czterech do pięciu recytatorów w każdej
kategorii wiekowej.
o Koordynatorem konkursu miejskiego jest:
Krystyna Cyberska
Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie, Aleja Niepodległości 763
Tel.: /58/551-43-78 kom. 516 43 55 77
Nagrody i wyróżnienia:
o Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział, które
zostaną dostarczone do szkół przez Organizatorów.
o Laureaci I, II, III miejsc oraz wyróżnień otrzymają dyplomy oraz upominki
książkowe.
o Najlepsze wykonania zostaną opublikowane na Facebooku MDK
o Rozstrzygnięcie Konkursu, w zależności od terminowości nadesłania nagrań
uczestników, nastąpi do końca marca 2021r lub po Wielkanocy.

Zapraszamy do udziału
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Karta zgłoszenia dla uczestników Miejskiego Konkursu Recytatorskiego
Poezji Polskiej – edycja 2021
Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie karty!

Zgłaszam swój udział w:

Turnieju Recytatorskim
Turnieju Poezji Śpiewanej
/niepotrzebne skreślić/

1

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

2

Wiek oraz klasa

3

Miejsce zamieszkania (sama miejscowość)

4

Adres mailowy uczestnika

5

Instytucja macierzysta (szkoła, placówka
wychowania pozaszkolnego, dom kultury) (nazwa, dokładny i pełny adres, telefon, email)

6

Dane kontaktowe nauczyciela, opiekuna lub
instruktora (nazwisko, email i nr telefonu)
a)

7

Utwory przygotowane na konkurs (proszę
podać tytuł, imię i nazwisko autora, rodzaj
utworu: wiersz, czy fragment prozy, imię i
nazwisko kompozytora w przypadku poezji
śpiewanej)

b)

własny (jaki instrument)
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Dla uczestników Turnieju Poezji Śpiewanej
akompaniament:

inne osoby (imiona i nazwiska, instrumenty)

Na stronie internetowej zamieścimy protokół z wynikami konkursu , natomiast na Facebooku MDK
opublikujemy prezentacje kilku najlepszych wykonawców. Nagrania nadesłane przez uczestników
posłużą do dokonania oceny i wyłonienia laureatów tegorocznej edycji.

Wyrażam zgodę na:

□

Przetwarzanie udostępnionych przeze mnie w/w danych osobowych w celu wzięcia udziału w
Miejskim Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej – edycja 2021 organizowanym przez Młodzieżowy

4

Dom Kultury w Sopocie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679, tzw. Rozporządzenia RODO.
Ponieważ udział w konkursie jest dobrowolny, brak zgody uniemożliwi udział w wydarzeniu.

□

Wyrażam zgodę na publikację przez Organizatorów wizerunku uczestnika konkursu na stronach
internetowych (www……. i fanpage Facebooka) oraz w materiałach marketingowych.

…………………………………………………….
podpis opiekuna prawnego
małoletniego uczestnika konkursu

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), tzw. Rozporządzenia RODO informujemy, iż:

─ Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest: Młodzieżowy Dom Kultury
w Sopocie oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Przystań” w Sopocie.
─ W celu skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych należy wysłać
wiadomość na adres e-mail: rodo@ckusopot.pl
─ Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia RODO.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu identyfikacji osób biorących udział w wyżej
wymienionym konkursie.
─ Odbiorcami danych będą upoważnieni do ich otrzymania na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
─ Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Wycofanie zgody będzie się wiązało z wycofaniem udziału w w/w. konkursie. Aby wycofać
zgodę należy powiadomić o tym MDK w Sopocie, wysyłając wiadomość na adres e-mail
mdk@sopot.pl
─ Każda osoba korzystająca z usługi ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich
przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania sowich danych osobowych. Ponadto każdej osobie
przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
─ Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie wymaganych danych osobowych
wiąże się z brakiem możliwości udziału w w/w konkursie.
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