REGULAMIN
I POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

ŚNIADECCY LITERACKO

Tegoroczna edycja upływa pod hasłem:

Leopold Staff – piewca codzienności
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Braci
Śniadeckich w Zgorzelcu, zwane dalej organizatorem.
2. Konkurs
pod
honorowym
patronatem
Dyrektora
Liceum
Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.
3. Celem konkursu jest:
- popularyzacja poezji wśród uczniów,
- rozwijanie zdolności recytatorskich
- kształtowanie postaw estetycznych
- wspieranie młodzieży uzdolnionej artystycznie.

II. Zasady konkursu
1. Czas trwania konkursu – od 31 października 2018 r do 11 grudnia 2018 r.

a) termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2018 r.
b) finał konkursu odbędzie się 11 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 w auli
Liceum.
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych powiatu zgorzeleckiego.
3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie KARTY
UCZESTNIKA.
4. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.

5. Konkurs przeprowadzany jest w jednej kategorii: recytacja.
6. Uczestnik przygotowuje do recytacji jeden dowolny utwór Leopolda

Staffa.
III. Kryteria oceny konkursu
1. Wybór i dobór tekstu.
2. Dostosowanie tekstu do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych

recytatora.
3. Interpretacja utworu.
4. Kultura słowa.
5. Ogólny wyraz artystyczny.
IV. Zasady rozstrzygnięcia konkursu
1. Uczestnicy zostaną ocenieni przez jury w składzie powołanym przez

organizatora.
2. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
3. Werdykt jury jest ostateczny.
4. Uczestnicy i laureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
V. Ochrona danych osobowych.
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 2016, Nr119) oraz
bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (m.in. w prasie, na stronach
internetowych, tablicach informacyjnych) zgodnie z Ustawą z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2018r., poz. 1191 ze zm.).
2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest
Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich z siedzibą w Zgorzelcu,
przy ul. Partyzantów 4.
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji
przeprowadzenia konkursu.
VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin

jest dostępny na stronie internetowej
Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

Liceum

Zgorzelec, dn. 30.10.2018

