ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W PŁOCKU

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W PŁOCKU
I GIMNAZJUM NR 14 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W PŁOCKU

zapraszają na
konkurs recytatorski
dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt.

POLUBIĆ POEZJĘ
WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
–UCZNIA PŁOCKIEJ JAGIELLONKI
pod patronatem honorowym
Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego
pod patronatem honorowym
Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego
pod patronatem medialnym
Tygodnika Płockiego

10 lutego 2018 roku (sobota) o godz. 10.00 w auli Jagiellonki

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów szkół
podstawowych (VII klasa), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

REGULAMIN KONKURSU:
1. W konkursie recytatorskim mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie
szkół podstawowych (VII klasa), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
którzy przygotują jeden wybrany utwór Władysława Broniewskiego.
2. Czas prezentacji do 5 minut.
3. Konkurs recytatorski odbędzie się w dniu 10 lutego 2018 roku
o godz. 10.00 w auli Zespołu Szkół Nr 6 w Płocku; rozstrzygnięcie
konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w tym samym dniu
po wysłuchaniu wszystkich prezentacji.
4. W skład Jury Konkursu wchodzą:
 Małgorzata Duch - wicedyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Płocku,
nauczycielka języka polskiego, członek Towarzystwa Naukowego
Płockiego,
 Ewa Luma – kierownik Działu Oświatowo Edukacyjnego Książnicy
Płockiej im. Władysława Broniewskiego,
 Łukasz Mąka – absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie, aktor
Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku,
 Lilianna Siemiątkowska – nauczycielka języka polskiego w Liceum
Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława
Jagiełły w Płocku,
 Lena Szatkowska – pisarka, dziennikarka, Sekretarz Redakcji
„Tygodnika Płockiego”.
5. Zgłoszenia prosimy kierować do 8 lutego 2018 roku:
 pocztą na adres: Zespół Szkół nr 6 w Płock, ul. 3 Maja 4, 09-402 Płock
z dopiskiem:
KONKURS RECYTATORSKI
„POLUBIĆ POEZJĘ WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO –
UCZNIA PŁOCKIEJ JAGIELLONKI”

 osobiście przekazać do sekretariatu szkoły,
 przesłać na adres e-mail lwjszkola@jagiellonka.plock.pl

Organizatorzy konkursu:
Małgorzata Duch
Lilianna Siemiątkowska

KARTA UCZESTNICTWA W KONKURSKIE RECYTATORSKIM PT.

POLUBIĆ POEZJĘ WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO –
UCZNIA PŁOCKIEJ JAGIELLONKI
1.Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………
2.Tytuł utworu ……………………………………………………………..…………………
3.Klasa ……………………………………………………………………………………….……
4.Nazwa i adres szkoły ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5.Nauczyciel (imię i nazwisko) …………….………………………………..………
6.Telefon kontaktowy i e – mail ………………………………………………….…
……………………………………………
podpis nauczyciela

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

Polubić poezję Władysława Broniewskiego – ucznia płockiej Jagiellonki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

……………………………………..…………………………………………………………..………………………
imię i nazwisko uczestnika
przez Zespół Szkół Nr 6 w Płocku, Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego w Płocku oraz
Tygodnik Płocki, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne.
Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem
danych osobowych jest Zespół Szkół nr 6 w Płocku. Administrator danych zapewnia ochronę
podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku
wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Zgodnie z art. 81
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.
U. z 2000 r. nr 80 poz. 904)
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii,
danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska uczestnika konkursu w publikacji na stronie
internetowej Zespołu Szkół nr 6 w Płocku, Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego
w Płocku oraz Tygodnika Płockiego. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

………………………………………………………………..…………………………………
data i podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego

