„POEZJA W USTACH DZIECKA”
Regulamin XIII edycji Miejskiego Konkursu
Recytatorskiego dla Najmłodszych
ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie - Sopot, Aleja Niepodległości 763.
ADRESAT:
Dzieci w wieku od 4 do 6 lat z sopockich przedszkoli
CELE:






Popularyzacja twórczości literackiej dla najmłodszych.
Rozwijanie zdolności i zainteresowań, promocja talentów.
Prezentacja umiejętności dzieci oraz rezultatów pracy z najmłodszymi.
Stwarzanie okazji do pracy nad kulturą mowy, ekspresją oraz interpretacją.
Zachęcanie najmłodszych do pierwszych prób występów przed publicznością.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
 Uczestnik konkursu prezentuje jeden wiersz.
 Uczestnicy konkursu są oceniani z zachowaniem podziału na kategorie
wiekowe:
4-latki, 5-latki, 6-latki.
 Uczestnicy prezentują utwory indywidualnie w formie nagrania
 Każde przedszkole, szkoła typuje do udziału w konkursie miejskim po trzech
uczestników w każdej kategorii wiekowej.
 Tegoroczna edycja wyjątkowo ma charakter zdalny
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 oraz numerze przedszkola.
Prezentacje należy przesłać na adres:
edytadawidowska.mdksopot@gmail.com
Termin nadesłania nagrania mija 16 października.
KRYTERIA OCENY:
Niezależne jury powołane przez organizatorów w ocenie prezentacji brać będzie pod
uwagę następujące kryteria:
 Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie /zalecane jest wybieranie
krótszych form/.
 Interpretacja tekstu.
 Kultura mowy (wyrazistość artykulacyjna, słyszalność).

 Ogólny wyraz artystyczny.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział, które
będą dostarczone do placówek przez Organizatorów.
 Laureaci I,II,III miejsc oraz wyróżnień otrzymają dyplomy oraz upominki
książkowe.
TERMINY:


Zgłoszenia recytatorów należy przesłać na kartach uczestnictwa do
organizatora w terminie do 16 października 2020r. wraz z nagraniem.
pocztą elektroniczną na adres: edytadawidowska.mdksopot@gmail.com
Karta uczestnictwa w załączeniu.
 Przesłuchanie uczestników zostanie przeprowadzone w poniedziałek 19
października. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród
laureatom I,II,III miejsc oraz wyróżnień nastąpi do 30 października
2020r. Nagrody książkowe oraz dyplomy zostaną dostarczone do
placówek przez Organizatorów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Informacji na temat konkursu udzielają:
Edyta Dawidowska
Krystyna Cyberska
Poniedziałki, wtorki, godziny od 9-tej do 14-tej . Telefon: 0-58 551 43 78

KARTA UCZESTNICTWA
w XIII edycji Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków
POEZJA W USTACH DZIECKA
/zgłoszenia do 16 października 2020r./

Imię i nazwisko uczestnika:..................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Wiek dziecka:...........................................................................................................................
Nazwa i numer Przedszkola: ..............................................................................................
Adres elektroniczny Placówki………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna:...................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Tytuł prezentowanego utworu:............................................................................................
.....................................................................................................................................................
Imię i nazwisko autora prezentowanego utworu:..........................................................
.....................................................................................................................................................
Telefon do Rodziców dziecka: ...........................................................................................
.....................................................................................................................................................

Sopot, dnia......................

Pieczęć Przedszkola/Placówki

Wyrażam zgodę na:
□ Przetwarzanie udostępnionych przeze mnie w/w danych osobowych w celu wzięcia udziału w
Miejskim Konkursie Recytatorskim dla Najmłodszych „Poezja w ustach dziecka” organizowanym
przez Młodzieżowy 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.
□ Nie wyrażam zgody na publikację przez Organizatorów wizerunku uczestnika konkursu na
stronach internetowych (www……. i fanpage Facebooka) oraz w materiałach marketingowych.
Brak zgody na publikacje wizerunku nie stanowi przeciwwskazań do udziału w konkursie.

…………………………………………………….
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.
─ 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.

