REGULAMIN KONKURSU „WIERSZE KS. JANA
W MOICH OBRAZACH”

I.

Cele konkursu:

1. Upamiętnienie 100 rocznicy urodzin ks. J. Twardowskiego, podtrzymywanie
pamięci o księdzu Janie Twardowskim, popularyzacja utworów księdzapoety.
2. Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.
3. Wspieranie działań twórczych dzieci poprzez możliwość prezentacji
umiejętności recytatorskich i indywidualnego odbioru tekstu poetyckiego,
4. Nawiązanie współpracy między placówkami, integracja dzieci.
5. Promowanie dobrych praktyk i przykładów muzycznej aktywności uczniów.
II.

Warunki uczestnictwa:
KONKURS RECYTATORSKI:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli.
2. Jury oceniać będzie recytatorów w dwóch grupach wiekowych:
 Przedszkole,
 Szkoła podstawowa klasy IV – VI,
3. Każda placówka może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie dwoje
dzieci / zespoły z każdej grupy wiekowej
4. Każdy uczestnik prezentuje jeden dowolnie wybrany utwór księdza Jana
Twardowskiego; czas prezentacji nie może przekraczać 7 minut.
5. W Konkursie piosenki autorskiej zgłoszenia w następujących kategoriach:
6. – soliści
7. – grupy wokalne
8. – grupy wokalno-instrumentalno-taneczne
9. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie piosenki do wiersza ks.
Jana Twardowskiego.
10.Uczestnicy występują z dowolnym akompaniamentem, wyklucza się użycie
playbacku.
11.Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, odtwarzacz CD, instrument
klawiszowy.
Zgłoszenia dokonujemy w formie elektronicznej na adres:
www.szkolaspecjalna.grojec.pl/stowarzyszenie
Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. J. Twardowskiego w Grójcu,

ul. Polna 17
05 – 600 Grójec
Z dopiskiem: Zgłoszenie na konkurs „Wiersze ks. Jana w moich obrazach”.
na wypełnionym formularzu / Załącznik nr 1./ , do dnia 20 maja 2015
– opiekun uczestników konkursu dostarcza komisji tekst utworu /wraz ze
zgłoszeniem lub w dniu konkursu/.

KONKURS PLASTYCZNY:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli.
2. Każdy z uczestników składa maksymalnie jedną pracę.
3. Format prac powinien być nie mniejszy niż A4.
4. Technika wykonania pracy dowolna.
5. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą
następujące dane:
-imię i nazwisko autora, wiek,
-nazwę placówki, adres, numer telefonu,
-imię i nazwisko opiekuna.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest załączenie do pracy, pisemnego
oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych do realizacji
konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), według
załączonego wzoru
( Załącznik nr 2).
Termin i warunki nadsyłania prac
1. Prace należy przesłać pocztą, przesyłką lub złożyć osobiście.
2. Termin i adres nadsyłania prac: do 29 maja 2015 roku,
na adres:
Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego
ul. Polna 17, 05-600 Grójec,
z dopiskiem konkurs „WIERSZE KS. JANA W MOICH OBRAZACH”
3. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
4. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane.

III.

Kryteria oceny prac konkursowych
KONKURS RECYTATORSKI:

Jury oceniając prezentacje uczestników będzie uwzględniać:
Interpretację i dobór repertuaru do wieku artysty.
Zgodność z tematem,
Ogólny wyraz artystyczny;
Komisję konkursową powołuje organizator.
Decyzja komisji jest ostateczna.
Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki .
Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy
i dokonaniu oceny przez jury konkursowe.
7. Lista laureatów konkursu plastycznego ukaże się na stronie internetowej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

www.szkolaspecjalna.grojec.pl w zakładce stowarzyszenie do dnia 03 czerwca
2015
Rozstrzygnięcie konkursu „Wiersze ks. Jana w moich obrazach”. i wręczenie
nagród nastąpi dnia 8 czerwca 2015 w GOK ‘u.
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy wszystkim
uczestnikom powodzenia.

Załącznik nr 1.
KARTA ZGŁOSZENIA DO
KONKURSU „WIERSZE KS. JANA W MOICH OBRAZACH”
Część recytatorska i piosenki autorskiej do wiersza ks. Jana
Twardowskiego.

1.Nazwa szkoły
………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Adres szkoły:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. Informacje ważne dla organizatorów konkursu:
imię nazwisko recytującego
.................................................................................................................................
Klasa i wiek uczestnika .........................................................................................
tytuł utworu
.................................................................................................................................
imię i nazwisko opiekuna nauczyciela
.................................................................................................................................
informacja o autorze, np. nagrody, wyróżnienia, udział w innych konkursach
(stopień niepełnosprawności)
.................................................................................................................................

(pieczęć szkoły)

Załącznik nr 2
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
pt. „WIERSZE KS. JANA W MOICH OBRAZACH””.

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych
osobowych mojego dziecka dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6
ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2002 r. Nr
101, poz. 926, z późn. zm.)”

„Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka.
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez
zamieszczenie wykonanych fotografii w relacjach i materiałach promocyjnych
ZSS w Grójcu, publikacji na stronie internetowej. Zgoda

obejmuje

wykorzystanie fotografii w innych publikacjach ZSS w Grójcu, w szczególności
upublicznianie, powielanie, emisję, publikację nadawanie lub transmisję, pod
warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby, której zgoda dotyczy.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.”

…..........................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

…..........................................................
(podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

