
„Śląskie Rozprawianie”
IV Powiatowy Konkurs Gwary Śląskiej   
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych oraz specjalnych
w Prudniku


Organizator: 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Prudniku



I. CEL KONKURSU:

1. Odkrycie, zaprezentowanie i upowszechnienie twórczości artystycznej w gwarze 
    śląskiej dzieci i młodzieży,
2. Propagowanie wartości dziedzictwa własnej kultury, jej utrwalanie i  
    rozpowszechnianie, popularyzowanie znajomości gwary śląskiej, jej bogactwa 
    i wartości,
3. Rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej zwyczajów, tradycji, wierzeń najbliższego 
    otoczenia, regionu,
4. Gromadzenie miejscowych  opowieści, legend, podań, gawęd, zwyczajów                               
    i obrzędów związanych tematycznie z życiem środowiska bliskiego uczniowi,
5. Kształcenie poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie tradycji  i popularyzację 
    dorobku poprzednich pokoleń.


II. USTALENIA REGULAMINOWE i TERMINARZ:

I etap – szkolny – według uznania,

II etap – powiatowy – 11 marca 2019 r. godz. 8.30  w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku, ul. Prężyńska 3-5-7.
   
 

W eliminacjach szkolnych i finale powiatowym uczestnicy prezentują się w kategorii występów indywidualnych lub zespołowych.







III. WYMAGANIA KONKURSOWE:

Uczestnik (zespół) przystępujący do konkursu przygotowuje gawędę związaną tematycznie z życiem środowiska, życiem codziennym, zwyczajami, wierzeniami, obrzędami, zabobonami, miejscowymi legendami, podaniami.

Czas prezentacji występów – do 10 minut.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie jej pod adresem organizatora w terminie do 08.02.2019  (załącznik nr 1).
Teksty muszą być wygłoszone w gwarze śląskiej.

Ocenie Jury podlegać będą:

-	dobór repertuaru, jego oryginalność, ze szczególnym premiowaniem własnego  
           autorstwa tekstu,
-	interpretacja tekstu,
-	wyraz artystyczny.


Prezentacje mogą być urozmaicone przyśpiewkami, muzyką instrumentalną, regionalnym strojem itp.

IV. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia udziału w konkursie można przekazać osobiście lub wysłać pocztą na adres:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku 
ul. Podgórna 5
48-200 Prudnik

Termin zgłoszenia:  do 08 lutego 2019

W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko uczestnika lub członków zespołu, klasę,  tytuł prezentacji, autora - załączniki nr 1, a także zgodę na udostępnienie danych osobowych (załącznik nr 2).

Wraz ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie tekstu monologu w celu stworzenia zbioru prezentowanych monologów z edycji konkursu.

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku - osoba do kontaktu: Małgorzata Weigt, tel. 77 436 29 95 (szkoła), tel. kom. 721 010 191, e-mail: m.weigt68@gmail.com lub na stronie internetowej CKZiU w Prudniku: http://www.ckziu.prudnik.pl/.  





ZAŁĄCZNIK NR 1

Zgłoszenie udziału
w IV Powiatowym Konkursie Gwary Śląskiej                                                dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych,                  ponadgimnazjalnych oraz specjalnych
w Prudniku
„Śląskie Rozprawianie”

11 marca 2019 r.


Szkoła: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko uczestnika lub członków zespołu …………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Opiekun………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Klasa ………………………………………………………………………………………….

Tytuł prezentacji ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Autor prezentacji (tekstu) …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Adres szkoły, osoba odpowiedzialna, telefon kontaktowy, e-mail …………………

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………....
 Podpis opiekuna
Załącznik nr 2

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Ja, niżej podpisana / podpisany*	…………………………………………………………..,
					(Imię i Nazwisko osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego) 

dobrowolnie i świadomie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,*

dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka
……………………………………………………., którego jestem opiekunem prawnym,* 
(Imię i Nazwisko osoby, której dane dotyczą - dziecka)

wobec których nie znajdują zastosowania inne dopuszczone prawem warunki przetwarzania, a które zostały zawarte w Zgłoszeniu udziału w III Powiatowym Konkursie Gwary Śląskiej „Śląskie Rozprawianie” w Prudniku dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz specjalnych,

przez administratora, którym jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Prudniku,
którego siedziba znajduje się w Prudniku, ul. Podgórna 5, 48-200 Prudnik

w celu	realizacji ww. konkursu,

w czasie niezbędnym do przeprowadzenia tego konkursu.

Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że ewentualne wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie.


………………………………			……………………………………………
(data)							(czytelny podpis osoby, której dane dotyczą
lub jej opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić














Załącznik nr 3

INFORMACJE
PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

	Administratorem Pani / Pana* danych osobowych jest

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku,
którego siedziba znajduje się w Prudniku, ul. Podgórna 5, 48-200 Prudnik.
	Pani / Pana* dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji III Powiatowego Konkursu Gwary Śląskiej „Śląskie Rozprawianie” w Prudniku dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz specjalnych.

Podstawą prawna przetwarzania Pani / Pana* danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą.
	Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana* danych osobowych nie są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora.
	Administrator nie zamierza ujawniać danych osobowych żadnym odbiorcom, czy kategoriom odbiorców danych.
	Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich, czy do organizacji międzynarodowych.


Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:
	Pani / Pana* dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania danych osobowych.

Ma Pani / Pan* prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Ma Pani / Pan* prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych
z Pani / Pana* szczególną sytuacją - wobec przetwarzania swoich danych osobowych opartego na przetwarzaniu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, czy opartego na przetwarzaniu niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania. Sprzeciw taki spowoduje, że administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani / Pana* interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Ma Pani / Pan* prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
	Ma Pani / Pan* prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani / Pan* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
	Podanie Pani / Pana* danych osobowych:
	nie jest wymogiem ustawowym,
	nie jest wymogiem umownym,
	nie jest warunkiem zawarcia umowy.

Nie jest* Pani / Pan* zobowiązana / zobowiązany* do ich podania.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udziału Pani / Pana / Dziecka* w ww. konkursie.
	Decyzje o Pani / Pana* danych osobowych nie są* podejmowane w sposób zautomatyzowany, ale są profilowane, jednak tylko pod kątem podziału uczestników przedmiotowego konkursu według kategorii, które zostały  określone w regulaminie tego konkursu.

Podział na kategorie, o których mowa w regulaminie konkursu, ma na celu obiektywna ocenę
i wyłonienie zwycięzców poszczególnych kategorii uczestników konkursu.


………………………………					……………………………………………
(data)								(czytelny podpis osoby informowanej)

* niepotrzebne skreślić



