XIV Wojewódzki Konkurs
Recytatorski Poezji Religijnej
w Językach Słowiańskich

Błogosławieństwa na zorganizowanie konkursu udzielił Jego
Ekscelencja Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.

REGULAMIN

§1 Nazwa Konkursu

WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ
W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH
§2 Organizator Organizatorem

Konkursu jest:
•
•

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białymstoku
Wydział Katechetyczny Diecezji Białostocko-Gdaoskiej
§3 Patronat honorowy

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego Jego Ekscelencji
Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdaoskiego.

§4 Cele konkursu
1. Poznawanie Boga poprzez piękno poetyckiego słowa.
2. Popularyzacja twórczości religijnej w językach słowiaoskich.
3. Rozwijanie zainteresowao żywym słowem artystycznym.
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§5 Czas trwania Konkursu
•

Nadsyłanie zgłoszeo: do 7 maja 2018 r.

•

Eliminacje konkursowe i wręczenie nagród: 12 maja 2018 r. godz. 11.00

§6 Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie przez ucznia recytacji jednego wiersza w
wybranym języku słowiaoskim (polskim, rosyjskim, białoruskim, ukraioskim).
2. Uczestników konkursu zgłaszają nauczyciele poszczególnych szkół.
3. Oceny uczestników dokonuje komisja powołana przez organizatorów.

§7 Termin i warunki udziału w konkursie
1. Zgłoszenie ucznia należy przesład pocztą lub złożyd osobiści w sekretariacie Organizatora
Konkursu: Szkoła Podstawowa Nr 5, 15-021 Białystok, ul. Kamienna 15 lub w Centrum Kultury
Prawosławnej, 15-420 Białystok, ul. Św. Mikołaja 5 - z dopiskiem na kopercie: „Konkurs poezji”
•
•

tel. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białymstoku: 85 74 15 981,
tel. koordynatora: 791 961 004

2. Termin zgłoszeo upływa z dn. 7 maja 2018 r. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą
uwzględniane.
3. Do każdej pracy należy dołączyd zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie i przetwarzanie
danych osobowych dziecka zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r.,
według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu.
4. Zgłoszenia ucznia powinny byd wykonane na karcie zgłoszenia – Załącznik nr 2 wraz z
Oświadczeniem Opiekuna – Załącznik nr 1
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niedotarcie zgłoszenia w wyznaczonym czasie.

§8 Prawa autorskie
1. Zgłoszenie ucznia do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do jego
występu na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83); do publikacji
wizerunku i nagrao w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz
publikacji w Internecie.
2. Uczestnikom konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia poza wymienionym w par. 9.
3. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialnośd za naruszenie praw osób trzecich, w
szczególności wynikających z prawa autorskiego.
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§9 Zasady przyznawania nagród
1.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora Konkursu, której imienny skład zostanie ogłoszony na stronie organizatora do
dnia 12 maja 2018r.

2.

Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez Przewodniczącego Komisji
oraz jej członków. Protokół w wersji elektronicznej zostanie zamieszczony na stronie
Organizatora www.sp5.bialystok.pl oraz w wersji papierowej przechowywany będzie w
siedzibie Organizatora.

3.

Komisja Konkursowa zdyskwalifikuje uczestnika, który naruszy prawa osób trzecich, w
szczególności wynikające z prawa autorskiego lub jego występ będzie miał charakter
obraźliwy lub niezgodny z obyczajami.

4.

Występy uczniów oceniane będą według następujących kryteriów:
• zgodnośd tematyki
•znajomośd tekstu
•walory artystyczne

5.

Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
• uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
• uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
• uczniowie gimnazjów i szkół średnich

6.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

7.

Wyniki Konkursu
Organizatora

ogłoszone
zostaną
na
Konkursu www.sp5.bialystok.pl

stronie internetowej

§ 10 Nagrody
1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
2. Rodzaje nagród:

• Nagrody główne rzeczowe – I, II, III miejsce w każdej kategorii
• Wyróżnienia, dyplomy
• Podziękowania dla opiekunów.
3. Nagrody zostaną wręczone na uroczystej gali. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień
zwycięzcom konkursu odbędzie się w dniu eliminacji - 12 maja 2018 r. w Białymstoku
4. Reportaż fotograficzny z konkursu zostanie przedstawiony na stronie organizatora w
formie galerii zdjęć.
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§ 11 Postanowienia koocowe
1. Regulamin oraz cała dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie internetowej Organizatora
www.sp5.bialystok.pl w zakładce Konkursu.
2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskad pod numerem telefonu sekretariatu
Organizatora (85)7 415 981 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sp5@um.bialystok.pl.
Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są przez koordynatora Konkursu – Helenę Dobosz, tel.
791 961 004.
3. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany regulaminu konkursu lub unieważnienia
konkursu bez podawania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana
wyłącznie na stronie internetowej Organizatora.
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Załącznik nr 1

Wypełnia opiekun dziecka:
OŚWIADCZENIE
Ja, ............................................................................................................................................
(imię i nazwisko opiekuna prawnego)

zamieszkały/a .........................................................................................................................
(ulica nr domu i/lub mieszkania, miejscowośd, kod pocztowy)

oświadczam, że zapoznałem/am

się z treścią Regulaminu Konkursu i wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojej/mojego córki/syna
................................................................................... w Konkursie Poezji Religijnej w Językach
Słowiaoskich oraz przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych
Osobowych z dn. 29.08.1997 r.) w celach związanych z konkursem.
Ponadto oświadczam, że z dniem 12 maja 2018 r. przechodzą na Organizatora bez wynagrodzenia
autorskie prawa majątkowe do:
do publikacji wizerunku i nagrao w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez
Organizatora oraz publikacji w internecie, telewizji i radiu.
..............................................................
(podpis, miejsce i data)

Wypełnia Organizator Konkursu

Oświadczam, że przyjmuję autorskie prawa majątkowe do pracy na wymienionych wyżej polach
eksploatacji, przeniesione na Szkołę Podstawową Nr 5 w Białymstoku, ul. Kamienna 15.

..............................................................
(podpis i data osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 2 - Karta zgłoszenia uczestnika konkursu

…………………………………………………………………………………………………..
Nazwisko i Imię Uczestnika

TYTUŁ UTWORU

AUTOR UTWORU

GRUPA WIEKOWA

KLASA

ADRES PLACÓWKI, TELEFON

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA

TELEFON

ORAZ

ADRES

E-MAIL

SZKOŁY LUB OPIEKUNA
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