Z okazji Światowego Dnia Poezji
serdecznie zapraszamy do udziału
w Międzyszkolnym Konkursie Poezji Współczesnej
w formie on-line
Recytuj i Śpiewaj
w dwóch kategoriach: interpretacji i poezji śpiewanej.
Do udziału zapraszamy uczniów oraz abiturientów
ze szkół ponadpodstawowych.
Poniżej - regulamin konkursu
i karta zgłoszenia.
Czekamy na Was i zachęcamy do udziału!

Regulamin nowego Międzyszkolnego Konkursu
Poezji Współczesnej „Recytuj i śpiewaj”
organizowanego on-line z okazji Światowego Dnia Poezji
w czasach epidemii koronawirusa
1. Organizator:


konkurs organizuje biblioteka XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku przy
ul. Dobrowolskiego 6 wraz z nauczycielami i partnerami,



osoby odpowiedzialne za konkurs:
Barbara Bagnucka – Lis, Dorota Hazuka-Furgalska, Robert Cyrta, Andrzej Kędzierski,



partnerzy: Małgorzata Zamorska – Misztal (Fundacja Generacja), Natalia Fiedorczuk
– Cieślak.

2. Czas i miejsce konkursu:


z powodu epidemii koronawirusa konkurs odbywa się on-line,



termin przesyłania nagrań: 25 maja -10 czerwca 2020 r.

3. Cele konkursu:


promowanie postawy pozytywnego i twórczego doświadczania świata,



rozwijanie interpretacyjnych i wokalnych uzdolnień młodzieży,



stworzenie młodzieży przestrzeni do zaprezentowania swoich talentów i uzdolnień,
również w czasie pandemii i izolacji,



propagowanie piękna poezji współczesnej,



świętowanie Światowego Dnia Poezji.

4. Warunki uczestnictwa:


konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: interpretacji i poezji śpiewanej,



konkurs jest przeznaczony dla chętnych uczniów szkół ponadpodstawowych
z Gdańska oraz abiturientów,



możliwe jest akompaniowanie uczestnikowi podczas występu, jednak akompaniament
nie podlega ocenie,



każdy z uczestników konkursu przygotowuje do interpretacji jeden wybrany przez siebie
wiersz lub piosenkę – utwór w języku polskim, który powstał w okresie od lat
osiemdziesiątych do dnia dzisiejszego,



jest możliwość zaprezentowania utworów autorskich,



każdy z uczestników może wystąpić jednocześnie w dwóch kategoriach,



czas wykonania utworu nie może przekraczać 4 minut,



warunkiem uczestnictwa jest przesłanie swojego nagrania oraz załączonych poniżej,
podpisanych zgód na wskazany adres,



nagranie musi być wykonane jednym ujęciem kamery/telefonu bez montażu,



zgłaszający się wyraża tym samym zgodę na publikację i emisję na stronie internetowej
i fanpage'u XX LO w Gdańsku, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach
dotyczących konkursu,



linki do nagrań wraz z danymi: imię i nazwisko, klasa, szkoła - należy przesłać na adres
e-mail: b.bagnucka-lis@zso12.edu.gdansk.pl (w temacie należy wpisać Konkurs
interpretacyjny). Prosimy o przesłanie plików filmowych nagranych telefonem lub
zewnętrzną kamerą (nie wbudowaną w komputer), obraz w poziomie, w jakości full HD
czyli 1080p (1920 × 1080) w 30 klatkach, ani mniej ani więcej, na najlepszej jakości
aparacie, jaki mamy w telefonie, najlepiej w formacie mp4. Prosimy także o zadbanie
o dobrą jakość nagrywanego dźwięku.

5. Jury/nagrody:


komisję konkursową powołuje organizator,



dla trzech laureatów w każdej z kategorii przewidziane są nagrody - niespodzianki,



nagrodą specjalną jest realizacja zgłoszonego utworu w szkolnym studiu nagrań XX LO
lub - do wyboru - realizacja utworu podczas współpracy online, przy czym nagroda
może być zrealizowana w formie pliku dźwiękowego lub filmu z wykonaniem utworu,



nie przewiduje się przyznania miejsc ex aequo,



ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r. na oficjalnej stronie
internetowej XX LO i/lub na fanpage'u XX LO,



decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna,



o wszelkich zmianach decyduje organizator.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – klauzula informacyjna

Przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gdańsku.
2. Przedstawicielem Administratora jest dyrektor szkoły, p. Bożena Kondratiuk,
kontakt: b.kondratiuk@zso12.edu.gdansk.pl
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodozso12@wp.pl
4. Podane dane osobowe bądź dane osobowe ucznia pełnoletniego będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust
1 lit. b RODO tj. w związku z uczestnictwem w konkursie „Recytuj i śpiewaj” Organizowanym przez XX LO w
Gdańsku oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie
wizerunku.
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz
Administratora danych osobowych oraz podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
6. W związku z wyrażoną zgodą na przetwarzanie wizerunku informujemy, iż wyrażenie zgody na jego
przetwarzanie jest dobrowolne i w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody,
poprzez zgłoszenie tego faktu Administratorowi lub Inspektorowi Ochrony Danych na adresy mailowe wskazane
w punkcie 2 i 3. Powyższe prawo nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu 20.05.2020 r.-31.06.2020 r., a po upływie
tego terminu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
9. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważam, że przetwarzanie danych osobowych i wizerunku narusza w/w
prawa.
10. Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
(Facebook)
11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

……….……………………………..…………………………………
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia/ ucznia pełnoletniego

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/ ucznia pełnoletniego
Zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu…….organizowanego przez……….

--------------------------(data i czytelny podpis)

Zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez XX
Liceum Ogólnokształcące w ramach konkursu „Recytuj i śpiewaj”
……………………………
(data i czytelny podpis)

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA/ UCZNIA PEŁNOLETNIEGO NA
WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI WIZERUNKU

Ja niżej podpisany/na na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2019r., poz. 1231) oświadczam, że:

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie
i publikowanie zdjęć i filmów z moim wizerunkiem za pośrednictwem funpage’a XX Liceum
Ogólnokształcącego w Gdańsku w celach wyłącznie informacyjnych oraz promocyjnych
organizowanego przez Szkołę konkursu „Recytuj i śpiewaj”.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne publikowanie zdjęć i filmów z moim
wizerunkiem w związku z realizacją konkursu organizowanego przez XX Liceum
Ogólnokształcące w Gdańsku na stronie internetowej placówki w celach wyłącznie informacyjnych
oraz i promocyjnych konkursu……..

