Regulamin konkursu poetyckiego online pt. „Nie dajmy się !”

I.

ORGANIZATORZY
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

- doradca metodyczny : Marta Brzeżawska

II.

CELE KONKURSU:

- stwarzanie okazji do dzielenia się emocjami związanymi z aktualną
sytuacją pandemiczną na świecie
- rozwijanie zdolności literackich uczniów,
- prezentacja umiejętności twórczych,

III.

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych
z klas 4-8 powiatów: sanockiego, bieszczadzkiego i leskiego

IV.

ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadanie polega na napisaniu własnego wiersza o tematyce
związanej z obecną sytuacją pandemiczną na świecie. Utwory
powinny zawierać: opisy emocji, zmian, jakie zaszły w życiu uczniów
po wprowadzeniu nauczania zdalnego, wpływ na relacje z
rówieśnikami itp. Teksty konkursowe muszą być pracami własnymi.
Prace w pliku word należy podpisać imieniem i nazwiskiem
uczestnika i przesyłać na adres:
mbrzezawska@o2.pl do
05.06.2020r. Każda praca powinna mieć dołączone zgłoszenie oraz
oświadczenie .

Forma wiersza- dowolna, czcionka Times New Roman 12, odstępy 1,5.

V.

KRYTERIA OCENY

- Poprawność stylistyczna
− Walory

literackie,

− Zgodność

z

− Oryginalność

i

językowa,

tematem,
i

samodzielność,

− Wartości artystyczne.

VI.

NAGRODY DLA LAUREATÓW.

Nagrodami w konkursie są dyplomy, książki i drobne upominki.

VII.

TERMINY KONKURSU:

Na zgłoszenia od uczestników czekamy do dnia 05.06.2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu w dniu 09.06.2020 r.
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www. cdn.sanok.pl

Więcej informacji na temat konkursu pod numerem tel. 506474549 lub
mbrzezawska@o2.pl

Zgłoszenie uczestnika:

Imię
i
nazwisko
autora pracy:

Nazwa
reprezentowanej
szkoły:
Imię
i
opiekuna

nazwisko

Kontakt
opiekuna:
telefon i e-mail

do

OŚWIADCZENIE
1. Przystępując do konkursu, każdy jego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu z jego
udziałem. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędna dla udziału
w konkursie. Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator. Osoby,
których dotyczą w/w dane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami
dotyczącymi ochrony danych osobowych (w szczególności z przepisami ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., DUUEL. z 2018 r., Nr 127,
poz. 2) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji konkursu z udziałem
danego uczestnika oraz celów konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz
umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów konkursu, a także w zakresie
niezbędnym dla wykonywania przez organizatora oraz współorganizatora uprawnień
wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji. W/w dane będą także
udostępniane podmiotom związanym z konkursem i jego tematyką, w szczególności
w zakresie i celu związanym z realizacją konkursu i jego tematyką, a także prezentacją jego
uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych. W zakresie i celu niezbędnym dla
przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i dokumentacji konkursu dane osobowe
uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim.

2. Zgłaszając pracę do konkursu uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział
w konkursie na zasadach określonych w regulaminie konkursu „Opowiedz mi o Nim …
opowieści rodziców, dziadków, rodzeństwa … o Janie Pawle II” - zgłaszając swoje prace do
konkursu uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworów i udziela
organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie,
niepodlegającej wypowiedzeniu licencji na korzystanie z utworów dla celów promocji,
publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach
w innych publikacjach niekomercyjnych, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów
zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami niekomercyjnymi, w tym innymi utworami;
wykorzystywanie w niekomercyjnych materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych,
informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami
(art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.; Dz. U. 2018 r.
poz. 1669), w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową,
wystawiania, udostępniania na stronie internetowej organizatora, w tym również na stronie
i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich
zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu.

.......................................... ...................................................................................................
Data, podpis pełnoletniego uczestnika/rodzica, opiekuna prawnego uczestnika konkursu

