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Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu 

zaprasza do udziału 

w II Międzyprzedszkolnym Konkursie Recytatorskim w Języku 

Angielskim Enjoy English Out Loud 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

Cele konkursu: 

• rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci 

• stwarzanie dzieciom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności językowych 

i artystycznych 

• rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją anglojęzyczną 

• doskonalenie poprawności wymowy w języku angielskim 

• motywowanie dzieci do poznawania języka angielskiego 

• integrowanie środowisk przedszkolnych 

 

Regulamin konkursu: 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie nagrania wideo recytowanego 

przez uczestnika wiersza, wypełnionej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1) oraz 

tekstu wiersza do dnia 10 kwietnia 2020 roku drogą elektroniczną na adres: 

paulina_bator@vp.pl (tytuł maila: II Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski 

w Języku Angielskim). 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4  6 lat uczęszczających do przedszkoli. 

3. Każde przedszkole może zgłosić do konkursu maksymalnie dwóch uczestników. 
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4. Każde dziecko prezentuje jeden wiersz o dowolnej tematyce w języku angielskim – 

w całości lub we fragmencie  trwający nie dłużej niż 3 minuty. 

5. Prezentacje mogą być wzbogacane elementem ruchu, rekwizytem, strojem, mimiką, 

gestem scenicznym, podkładem muzycznym oraz innymi pomocami. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 kwietnia 2020. Laureatów konkursu wyłoni 

komisja powołana przez organizatorów, która otrzyma dostarczone nagrania wideo drogą 

elektroniczną. Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej: www.pp19.radom.pl. 

7. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem 

zamieszczonej poniżej klauzuli informacyjnej z zakresu ochrony danych osobowych. 

 

Kryteria oceny oraz nagrody: 

1. Oceny prezentacji uczestników dokona jury powołane przez organizatora 

z uwzględnieniem  kryteriów tj.: 

 dobór repertuaru dostosowany do wieku dziecka, 

 interpretacja i ogólny wyraz artystyczny, 

 poprawność wymowy w języku angielskim, 

 stopień opanowania tekstu. 

2. Laureaci konkursu  za zajęcie I, II oraz III miejsca  otrzymają dyplomy i nagrody. 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają  drogą elektroniczną  dyplomy za udział 

w konkursie. 

4. Nauczyciele przygotowujący dzieci do konkursu otrzymają  drogą elektroniczną  

dyplomy z podziękowaniem. 

 

 

Treść klauzuli: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami 

Integracyjnymi, ul. Batalionów Chłopskich 18, 26 – 600 Radom 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – bodo.radom@gmail.com 

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie na podstawie 

Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

4. każdy posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia, przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody 
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oraz prawo do przenoszenia danych 

5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować 

niemożliwością uczestnictwa w konkursie 

 

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w celu uczestnictwa w konkursie. 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

wizerunkowych do budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni 

publicznej i w mediach. 

 

 

 

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt telefoniczny: 

Paulina Bator  tel. 663 060 687 

 

 

 

 

 

 


