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Zespół Szkół w Oleszycach 

Regulamin 

 

XII edycjI konkursu ,,LookIng for taLents” 

pośwIęcony poezjI   

 

 wILLIama BLake’a 

 

“ Wieczność kocha dzieła czasu”  ” 

 
1. Organizator: 

1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach 
2. Patronat honorowy Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie 
3. Patronat medialny portal internetowy elubaczów 

2. Miejsce i data konkursu: 
Aula Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach, 14 grudnia 2020, godzina 

9.00 
3. Cele konkursu: 

- popularyzacja twórczości poetyckiej Williama Blake’a 
- rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży 
- upowszechnianie kompetencji językowych 

4. Warunki uczestnictwa: 
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy VII, VIII) i szkół średnich 

powiatu lubaczowskiego 
- szkoła może zgłosić od 1 do 4 uczestników 
- przyjmowane są zgłoszenia wyłącznie ze szkół 
- każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji dwa wiersze z twórczości  

Williama Blake’a, jeden w języku polskim i jeden w języku angielskim lub niemieckim 
- karty zgłoszeń do konkursu wraz z oświadczeniami należy przesłać na adres szkoły w terminie 

do 30 listopada 2021 
- przesłuchania konkursowe odbywać się będą z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego 

 
5. Jury/nagrody: 

- komisję konkursową powołuje organizator 
- dla wyróżnionych uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe 
- decyzja jury jest ostateczna 

6. Kryteria oceny: 
- dobór repertuaru 
- znajomość tekstu 
- interpretacja utworu (tempo, intonacja) 
- kultura słowa 
- ogólny wyraz artystyczny 

Uwagi: 

• Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania oraz rejestrowania prezentacji 

• Informacji na temat konkursu udziela sekretariat szkoły (tel. 16-631 50 55). 
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............................................... 
/pieczęć szkoły/ 
 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

,,Looking for talents” 

 

Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu 

 

szkołę ........................................................................................................................................... 
     (nazwa szkoły) 
 

 

reprezentują: 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia klasa repertuar Imię i nazwisko 

nauczyciela 

1  

 

 

  

 

 

2  

 

 

  

 

 

3  

 

 

  

 

 

4 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

         ........................................... 

 
                                                                                                                    /podpis dyrektora/ 
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OŚWIADCZENIE 

O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM, WYRAŻENIU ZGODY NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

W związku z przystąpieniem do konkursu „Looking for talents” organizowanego przez Zespół 

Szkół w Oleszycach wyrażam zgodę na:  

• przetwarzanie moich danych osobowych* /danych dziecka* zgłoszonego do konkursu 

• mojego wizerunku* /wizerunku dziecka* zgłoszonego do konkursu. 

 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Zapoznałem się z regulaminem konkursu,  

2. Podanie danych jest dobrowolne. 

3.Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Zespół Szkół w Oleszycach  

4.Moje dane osobowe i dane dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu,  

5.Mam prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz ich poprawiania.  

 

 

Ponadto wyrażam zgodę na wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku 

przez organizatora Konkursu –zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na cele związane z 

promocją Konkursu. Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to publikacje, Internet, 

telewizja dla celów związanych z informacją i promocją konkursu bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania. 

 

 

.............................      .........................................................  
Miejscowość i data      czytelny podpis uczestnika/rodzica/   

       prawnego opiekuna 
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