Regulamin Konkursu Recytatorskiego
„Młodzież recytuje poezję Johanna Wolfganga Goethego ”
- „Jugend trägt Gedichte von Johann Wolfgang Goethe vor“

1. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję
Johanna Wolfganga Goethego ” - „Jugend trägt Gedichte von Johann Wolfgang Goethe vor“
online jest I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.

2. Termin Konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony online w terminie 15.02.2021 - 12.03.2021.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych z powiatu janowskiego,
kraśnickiego, biłgorajskiego, niżańskiego i stalowowolskiego.

3. Cele Konkursu
1. Propagowanie literatury niemieckiej wśród młodzieży.
2. Doskonalenie umiejętności recytatorskich.
3. Ćwiczenie poprawnej wymowy w języku niemieckim.
4. Promocja i wspieranie dzieci utalentowanych językowo i artystycznie.

4. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.

Uczestnikiem

Konkursu

może

być

uczeń

klasy

VIII

szkoły

podstawowej

z powiatu janowskiego, kraśnickiego, biłgorajskiego, niżańskiego i stalowowolskiego.
2.

Uczestnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy online

https://tiny.pl/rj3ds

oraz przesłać nagranie recytowanego wiersza w formacie MP4 w wiadomości mailowej
na adres losekretariat@gmail.com w terminie 15.02.2021 - 12.03.2021.
3.

Uczestnik musi zaprezentować jeden wybrany przez siebie wiersz, którego autorem jest
Johann Wolfgang Goethe.

4. Uczestnik ma do wyboru następujące wiersze Johanna Wolfganga Goethego:
1 ) ”Heidenröslein” https://www.deutschelyrik.de/heidenroeslein.html
2 ) ”Mignon” https://www.deutschelyrik.de/mignon-1782.html
3 ) ”Gefunden” https://www.deutschelyrik.de/gefunden.html
*Wiersz

można

zaprezentować

z

pamięci

lub

wzorcowo

odczytać.

W celu lepszego przygotowania się do recytacji Organizator zamieszcza linki
z utworami, które zawierają również przykładowe nagrania recytacji przez rodzimeg
użytkownika języka niemieckiego.
5.

Nagranie powinno obejmować sylwetkę recytatora od pasa w górę, twarz powinna być
odsłonięta i zwrócona w stronę kamery. Film powinien być nagrany w dobrej jakości,
aby Komisja Konkursowa mogła go ocenić obiektywnie. Nagrania nie powinny zakłócać
czynniki zewnętrzne (np. hałas, odgłosy zwierząt, muzyka itp.)

6. Nazwa pliku z nagraniem powinna zawierać: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę
miejscowości,

w

której

znajduje

się

szkoła,

do

której

uczęszcza:

np. Michał Kowal_Krzemień .
7.

Głos nie może być nagrywany za pomocą sprzętu nagraniowego ani nie może być
modyfikowany (może być nagrany za pomocą telefonu, tabletu, laptopa).

8.

Recytator powinien zachować zasadę występu taką samą jak podczas występu
na scenie, a więc założyć skromny strój np. białą koszulę (jego strój nie powinien zbytnio
skupiać uwagi widza).

9.

Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden recytowany utwór.

5. Forma i zakres Konkursu
1.

Konkurs składa się z prezentacji samodzielnie recytowanych wierszy autorstwa Johanna
Wolfganga Goethego.

2.

Ocenie będą podlegały:

a) interpretacja wiersza,
b) poprawna wymowa w języku niemieckim,
c)

intonacja (sposób wypowiadania określonych słów np. z zachwytem, ze złością, z ironią,
ze zdziwieniem, ze śmiechem itd.),

d) akcent (silniej wypowiedziana sylaba w wyrazie lub wyraz w zdaniu w celu wzmocnienia,
wskazania czegoś ważnego, wartego zaznaczenia, podkreślenia)
e) dykcja (wyraźnie wymawianie, by słowa nie zlewały się ze sobą),
f)

modulacja głosu,

g) ogólny wyraz artystyczny (gestykulacja, mimika, uśmiech).

6. Ogłoszenie wyników Konkursu i nagrody
1. Informacje o zwycięzcach Konkursu (I, II i III miejsce) zostaną opublikowanie
w poście na stronie internetowej szkoły oraz na profilu I LO im. Bohaterów Porytowego
Wzgórza w Janowie Lubelskim na Facebooku w dn. 22.03.2021
o godz.12.00.
2. Dla zwycięzcy przewidziane są nagrody - gadżety elektroniczne.

7. Przebieg Konkursu
1. Konkurs składa się wyłącznie z jednego etapu przeprowadzonego online.
2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawuje Komisja Konkursowa.

8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest u Organizatora.

2. Przystępując do konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin
i opisane w nim warunki uczestnictwa.
3. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów
Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.
4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu
przeprowadzenia Konkursu Recytatorskiego „Młodzież recytuje poezję Johanna Wolfganga
Goethego ” - „Jugend trägt Gedichte von Johann Wolfgang Goethe vor“ stanowi załącznik
nr 1 do Regulaminu.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia
udziału w konkursie.
4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
decydujący głos ma Komisja Konkursowa.
5. Organizator konkursu ma prawo do modyfikacji Regulaminu.

Załącznik nr 1
do Regulaminu
Szczegółowa klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu
Recytatorskiego „Młodzież recytuje poezję Johanna Wolfganga Goethego ”
- „Jugend trägt Gedichte von Johann Wolfgang Goethe vor“
1. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego
Wzgórza w Janowie Lubelskim. Dane kontaktowe: ul. Jana Pawła II 1, 23- 300 Janów Lubelski,
tel.: 15 872 03 56, e-mail: losekretariat@gmail.com
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: iod@rodokontakt.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu
Recytatorskiego „Młodzież recytuje poezję Johanna Wolfganga Goethego ” - „Jugend trägt Gedichte
von Johann Wolfgang Goethe vor“
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych przez Administratora jest zgoda
osoby ( art. 6 ust.1 lit. a) RODO)
5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane jedynie uprawnionym podmiotom i organom
administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas obwiązywania zgody.
7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa względem swoich danych osobowych:
a) do dostępu do swoich danych
b) do sprostowania swoich danych
c) do ograniczenia przetwarzania swoich danych
d) do usunięcia danych
e) wycofania zgody w dowolny momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na legalność
przetwarzania w momencie jej obowiązywania
f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w tym nie będą wykorzystywane do profilowania
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne
do przystąpienia do konkursu.
Podstawy prawne:
•
Rozporządzenie 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 - RODO)
•
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
•
Ustawa z 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

