REGULAMIN
XVII Eliminacji Powiatu Lidzbarskiego
XLIII Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego
Młodzieży Szkolnej
im. Marii Zientary – Malewskiej
17 października 2018r.
O r g a n i z a t o r:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim
1.
-

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:
szkół podstawowych (I – III i IV - VI)
szkół podstawowych klas VII-VIII i wygasających gimnazjów
szkół średnich

2. Do Eliminacji Powiatowych każda szkoła z terenu powiatu może
wytypować tylko 3 osoby.
Wypełnione karty zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 12 października
2018r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto,
ul. Poniatowskiego 3,
11-100 Lidzbark Warmiński.
3. Zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane.
4. Eliminacje dla szkół i placówek z Powiatu Lidzbarskiego zostaną
przeprowadzone w dniu 17 października 2018r.
O godzinie rozpoczęcia eliminacji poszczególne placówki zostaną
powiadomione, ponieważ jest to uzależnione od ilości zgłoszeń.
5. Komisja oceniająca poszczególne prezentacje składa się z niezależnych
nauczycieli.
6. Czas prezentacji dla poszczególnych szkół:
- szkoły podstawowe i gimnazja – 5 minut;
- szkoły średnie – 10 minut.

7. Treść prezentacji powinna dotyczyć tematyki regionalnej: zabytku, osoby,
krajobrazu, wydarzenia. W wypowiedzi preferowane są teksty własne
z elementami cytatów z literatury, nie zaleca się używania całego tekstu
w gwarze ludowej.
8. Kryteria oceny prezentacji:
 sugestywność wypowiedzi czyli zaangażowanie mówiącego, kontakt
z publicznością;
 dobór tematu do osobowości ucznia;
 jasność formułowania myśli;
 płynność i poprawność wyrażania się;
 poprawność języka i jego barwność;
 odpowiednie wykorzystanie limitu czasu.
9. Do eliminacji wojewódzkich kwalifikuje się z powiatu:
 w kategorii szkół podstawowych dwie osoby (z kat. I-III – 1 osoba i z kat. IVVI – 1 osoba);
 w kategorii szkół podstawowych kl.VII-VIII i wygasających gimnazjów jedną
osobę;
 w kategorii szkół średnich jedną osobę,
10. Powiaty, z których wyłonieni zostali laureaci ostatniej XLII edycji mogą być
reprezentowane przez dwóch uczestników:
 w kategorii szkół podstawowych – powiat iławski;
 w kategorii szkół gimnazjalnych – powiat iławski;
 w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – powiat lidzbarski.
11. Laureat konkursu krajowego nie może startować w konkursie po raz drugi
w swojej kategorii wiekowej.
12. XLIII Wojewódzki Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkolnej im. Marii
Zientary – Malewskiej odbędzie się dnia 24 października 2018r.
(środa) w kaplicy Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim
o godzinie 10:00 (rejestracja od godz. 9.00)

KARTA ZGŁOSZENIA
DO XVII POWIATOWYCH ELIMINACJI
XLIII Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego
Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary – Malewskiej

...................................................................................
imię i nazwisko uczestnika

...................................................................................
Kategoria wiekowa, klasa

...................................................................................
miejscowość, adres, tel/fax

...................................................................................
powiat

...................................................................................
tytuł, autor tekstu

...................................................................................
imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika

...................................................................................
pieczątka szkoły

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku
……………………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka1 danych osobowych przez
Organizatora,
w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018r. poz.
1000) oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia
2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w celach marketingowych, promocyjnych
lub reklamowych Organizatora, w tym na wprowadzenie moich/mojego dziecka1 danych
osobowych do bazy danych, której administratorem jest Organizator. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka również w przyszłości, do wyżej
określonych celów przetwarzania, na zasadach określonych w regulaminie Powiatowego
Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary-Malewskiej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych osobowych
moich/mojego dziecka jest wyrażona przeze mnie zgoda.
Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Organizatora oraz
podmioty wykonujące lub mogące wykonywać w przyszłości działania marketingowe,
promocyjne oraz reklamowe na rzecz Organizatora. W przypadku otrzymania nagrody wyrażam
zgodę na umieszczenie moich/mojego dziecka1 danych osobowych takich jak: imię i nazwisko
na stronie internetowej Organizatora, mediach, prasie lokalnej oraz wydawnictwach
promujących Organizatora.
Przysługuje mi prawo do żądania w każdej chwili od administratora danych dostępu do
moich/mojego dziecka1 danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia celów
przetwarzania, do których zostały podane, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
Przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich/mojego dziecka 1 danych
osobowych w dowolnym momencie.
Dane osobowe będą przetwarzane tylko na potrzeby konkursu.
………………………………………………...
miejsce, data, podpis
uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego

1

Niepotrzebne skreślić

