Przedszkole Samorządowe Nr 86 w Białymstoku
ul. Porzeczkowa 11, 15-815 Białystok
Tel. (85) 653-08-60, www.ps86.bialystok.edu.pl

Zaprasza do udziału w Międzyprzedszkolnym
Konkursie Recytatorskim

Regulamin konkursu recytatorskiego
1. Organizatorzy konkursu:
Joanna Marta Etel, Izabela Samojło

2. Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym – 3-6 lat z przedszkoli
funkcjonujących na terenie miasta Białegostoku.
3. Cele konkursu:

•

Zainteresowanie dzieci poezją polskich. autorów,

•

Popularyzowanie poezji dziecięcej,

•

Rozwijanie uzdolnień recytatorskich,

•

Zachęcanie do prezentacji własnych umiejętności,

•

Zainteresowanie dzieci tematyką zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania,

•

Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,

•

Promowanie młodych talentów.

4. Zasady uczestnictwa

•

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat.

•

Konkurs będzie miał formę prezentacji on-line utworu poetyckiego, związanego
ze zdrowiem, zdrową żywnością oraz prowadzeniem zdrowego stylu życia.

•

Warunkiem uczestnictwa jest przestanie w zdjęcia/ skanu zgody rodzica/ prawnego
opiekuna na uczestnictwo dziecka w konkursie (załącznik nr 1) oraz nagranie
w formacie MP4/AVI pracy konkursowej i wystanie jej na adres e-mail:
grupaporzeczki11@wp.pl

•

Zgłoszenia do konkursu należy kierować na podany adres e-mail do dnia
27.05.2022r.

•

Zgłoszenie kandydatów do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 7
pkt 5 Ustawa

z 29 sierpnia 1997r. o

ochronie

danych osobowych

(tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. (załącznik nr 2)
Dane osobowe uczestników i ich wizerunek będą wykorzystywane wyłącznie w celu
wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród oraz publikacji na stronie internetowej
przedszkola.
5. Repertuar
Każdy z uczestników nagrywa recytację jednego utworu poetyckiego, który należy
przesłać na adres e-mail: grupaporzeczki11@wp.pl z dopiskiem ,,Konkurs recytatorski".

•

Praca konkursowa (nagranie), musi być opisane:

- Imię i nazwisko uczestnika konkursu,
- Wiek oraz nazwa przedszkola,
- Tytuł i autor wiersza.
6. Termin

•

Na zgłoszenia uczestników czekamy do dnia 27.05.2022r.

•

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 02.06.2022r w Przedszkolu Samorządowym
Nr 86 przy ul. Porzeczkowej 11 w Białymstoku. W dniu rozstrzygnięcia konkursu,
laureaci zostaną poproszeni o recytację wierszy, które zostały nagrodzone trzema
pierwszymi miejscami oraz wyróżnieniami.

•

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.

7. Kryteria oceny
Trzyosobowa Komisja Konkursowa dokona oceny recytacji na podstawie:

- Pamięciowego opanowania utworu,
- Kultury słowa
- Interpretacji wiersza,
- Ogólnego wyrazu artystycznego (strój, gest, ruch).

8. Nagrody dla laureatów

•

Laureaci I, II. oraz III miejsca otrzymają od organizatorów nagrody rzeczowe oraz
dyplomy.

•
•

Laureaci dwóch wyróżnień otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Pozostali uczestnicy
podziękowania.

konkursu

otrzymają

od

organizatorów

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy:
Joanna Marta Etel, Izabela Samojło

dyplomy-

Załącznik 1
KARTA ZGŁOSZENIA
do Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego
„Zdrowie w poezji dziecięcej”
1.Imię i nazwisko uczestnika konkursu:
....................................................................................................................................................
a) Wiek dziecka ............................

2. Nazwa i adres przedszkola:
......................................................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela/-i:
……………………………………………………………………….

3. Tytuł i autor utworu literackiego:
...............................................................................................................................................…

Miejscowość i data: ....................................…….

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

Załącznik 2
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 7 pkt 5 Ustawa z 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.):

•

•

•

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym do celów związanych bezpośrednio z organizacją Konkursu
recytatorskiego "Zdrowie w poezji dziecięcej".
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Przedszkole
Samorządowe nr 86 w Białymstoku, w celu przeprowadzenia konkursu oraz
w ramach informacji zamieszczanych na jego stronie internetowej oraz w materiałach
promocyjnych i informacyjnych.
Oświadczam także, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego
postanowienia.

Miejscowość i data:
.....................................………….

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

