V WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY W NIEGOWICI

Każdy język obcy daje Ci nowe życie –
jeśli znasz tylko jeden język, żyjesz tylko raz
(przysłowie czeskie)

V WOJEWÓDZKI
FESTIWAL JĘZYKOWY

NIEGOWIĆ 2019

REGULAMIN
V WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU JĘZYKOWEGO
W NIEGOWICI
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici –
nauczyciele języków obcych.
KOORDYNATOR: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Niegowici – mgr Małgorzata Dymek
TERMIN: 6 lutego 2019 r. (rozpoczęcie o godz. 9.00).
CELE FESTIWALU:
1. Wspieranie i rozwijanie językowych, muzycznych, plastycznych oraz literackich
uzdolnień uczniów.
2. Zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy w zakresie kształtowania umiejętności
językowych oraz zdobywania wiedzy na tematy związane z kulturą angielskiego
i niemieckiego obszaru językowego.
3. Kształtowanie postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec kultur, języków
i innych narodowości w odniesieniu do kultury, tradycji i historii kraju pochodzenia
uczniów.
4. Rozwijanie i kształtowanie postawy patriotycznej przy jednoczesnym poszanowaniu dla
dorobku innych narodów.
5. Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem
zdolnym.
6. Rozbudzanie ciekawości oraz kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec
kultur innych krajów.
7. Integracja środowiska nauczycieli języków obcych i propagowanie idei zdrowej
rywalizacji między szkołami.

UCZESTNICY: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas III oddziałów
gimnazjum z województwa małopolskiego.

FORMY KONKURSOWE:
1.

konkurs piosenki (w języku angielskim lub niemieckim),

2.

konkurs filmowy (w języku angielskim lub niemieckim),

3.

konkurs literacki (w języku angielskim lub niemieckim),

4.

konkurs plastyczny.

STRUKTURA I PRZEBIEG FESTIWALU:
Przebieg V Wojewódzkiego Festiwalu Językowego planowany jest w dwóch etapach:
Etap I – konkurs piosenki w sali audytoryjnej Kampusu Wielickiego,
ul. Józefa Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka.
Godz.9.00 – rejestracja uczestników, 9.15 – rozpoczęcie konkursu.
Czas trwania – ok. 2 godziny (uzależniony od liczby kandydatów).
Etap II – ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów w konkursach:


filmowym - projekcja zwycięskich filmów,



plastycznym – wystawa prac,



piosenki – prezentacja zwycięskiego utworu,



literackim – pokaz zwycięskiego utworu.

Czas trwania – ok. 1 godziny.
ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO UDZIAŁU W FESTIWALU:
Do dnia 4 stycznia 2019 r. nauczyciel zgłasza szkołę do udziału w konkursie na formularzu
zgłoszenia (załącznik nr 1), gdzie zaznacza, w jakich kategoriach konkursowych wezmą
udział jego uczniowie (można zaznaczyć jedną kategorię lub więcej) i podaje ich nazwiska.
Formularz zgłoszenia (załącznik nr 1) prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
magdalena.pecak@poczta.fm

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

DOTYCZĄCE

POSZCZEGÓLNYCH

KATEGORII KONKURSOWYCH:
KONKURS PIOSENKI:
Konkurs piosenki angielskiej lub niemieckiej dla solistów. Szkołę może reprezentować jeden
solista śpiewający piosenkę w języku angielskim lub niemieckim z podkładem muzycznym
lub własnym akompaniamentem (nie przewiduje się, by soliście akompaniował kolega, bądź
zespół).
Podkład muzyczny na płycie CD, innym nośniku (np. pendrive) lub w formie pliku mp3
należy dostarczyć (przesłać drogą elektroniczną) organizatorom do 4 stycznia 2019 r. na adres
Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici – Niegowić 62, 32-420
Gdów (lub magdalena.pecak@poczta.fm).
Każdy występ może trwać maksymalnie 5 minut.
Powołana przez organizatorów komisja oceniać będzie:
 poprawność i biegłość językową,
 interpretację wykonywanego utworu,
 muzykalność,
 ogólny wyraz artystyczny.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie wykonawcy do dnia 4 stycznia 2019 r.
Konkurs piosenki odbędzie się w sali audytoryjnej Kampusu Wielickiego (ul. Józefa
Piłsudskiego 105, Wieliczka) 6 lutego 2019 r.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi tego samego dnia.

KONKURS FILMOWY:
Konkurs na film zrealizowany samodzielnie przez uczniów, nagrany w formacie MP4,
o czasie trwania maksymalnie 5 minut. Temat filmu: „Język obcy przepustką do
porozumienia”. Przynajmniej połowę ścieżki dźwiękowej filmu powinien stanowić dialog
w języku angielskim lub niemieckim.
Każda szkoła może przesłać maksymalnie 2 (dwa) filmy. Termin nadsyłania upływa
4 stycznia 2019 r. Prace prosimy nadsyłać na adres Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego
Jana Pawła II w Niegowici – Niegowić 62, 32-420 Gdów.
Nośnik z filmem powinien być opisany (imię, nazwisko, nazwa szkoły, numer telefonu
kontaktowy głównego autora). W filmie może wystąpić dowolna liczba aktorów, przy jego

realizacji może uczestniczyć wielu uczniów, należy jednak wytypować jednego z nich ze
wskazaniem do odbioru nagrody.
Ogłoszenie wyników konkursu wraz z projekcją zwycięskich filmów nastąpi 6 lutego 2019 r.

KONKURS LITERACKI:
Konkurs polega na samodzielnym, własnoręcznym opracowaniu komiksu – historii
obrazkowej

opatrzonej tekstem w języku angielskim lub niemieckim. Temat komiksu

związany jest z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę – „Za co
kocham Polskę”. Ilość stron formatu A4 – od trzech do czterech maksymalnie. Ilość
rysunków i tekstów (czyli wypowiedzi postaci umieszczonych w tzw.”dymkach”) – dowolna.
Prace wykonywane przy pomocy narzędzi takich jak programy komputerowe, aplikacje
traktowane będą jako nieregulaminowe i nie będą podlegały ocenie.
Szkołę może reprezentować maksymalnie dwóch uczniów (dwie prace).
Komiksy wykonane samodzielnie, wcześniej niepublikowane i nienagradzane w innych
konkursach, należy przesłać na adres Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Niegowici do dnia 4 stycznia 2019 r. – Niegowić 62, 32-420 Gdów.
Powołana przez organizatorów komisja oceniać będzie:
oryginalność zaprezentowanego tematu,
poprawność i biegłość językową,
ogólny wyraz artystyczny.
Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją zwycięskiej pracy nastąpi 6 lutego 2019 r.

KONKURS PLASTYCZNY:
Konkurs na pracę plastyczną – plakat prezentujący symbole miast-stolic Wielkiej Brytanii
oraz krajów obszaru niemieckojęzycznego (uczeń wybiera jedno spośród miast - Londyn,
Cardiff, Edynburg, Belfast, Berlin, Wiedeń, Berno, Vaduz).
Format plakatu – A2 (420mm x 594mm).
Każda szkoła może przesłać maksymalnie 2 (dwie) prace.
Autorem pracy konkursowej może być tylko jeden uczeń, nie może być to praca zbiorowa.
Praca musi być opisana (imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, opiekun, telefon kontaktowy).
Prace prosimy nadsyłać na adres Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Niegowici do dnia 12 stycznia 2018 r. – Niegowić 62, 32-420 Gdów.
Powołana przez organizatorów komisja oceniać będzie:

 zgodność z regulaminem,
 oryginalność i pomysłowość,
 wykorzystanie różnorodnych technik wykonania,
 estetykę wykonania.
Ogłoszenie wyników i prezentacja nadesłanych prac odbędzie się 6 lutego 2019 r.
POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:
Przyjazd uczestników i ubezpieczenie odbywa się na koszt własny lub delegujących
instytucji.
Uczestnicy V Wojewódzkiego Festiwalu Językowego w Niegowici wyrażają zgodę
na dokumentowanie ich twórczości oraz

wykorzystywanie nagranych materiałów

i wizerunku twórców dla potrzeb promocji festiwalu oraz na opublikowanie nagrodzonych
utworów w prasie lub w Internecie bez wypłacania honorariów autorskich.
Prace

plastyczne,

utwory

muzyczne,

wiersze

oraz

filmy

wykonane

niezgodnie

z regulaminem nie będą podlegały ocenie konkursowej.
Prace plastyczne oraz nośniki z filmami po zakończeniu konkursu można odebrać
u organizatorów do dnia 12.03.2019 r., po tym terminie prace pozostają własnością
organizatorów.
Festiwal z przyczyn niezależnych od organizatora może być w dowolnym momencie
odwołany, o czym niezwłocznie zostaną poinformowane wszystkie zgłoszone szkoły.
PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
W skład jury konkursowego wchodzą osoby powołane przez Organizatora spośród
opiekunów uczniów szkół przyjezdnych występujących w konkursach oraz – jako
Przewodniczący – jeden z nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Niegowici.
Jury konkursowe festiwalu przyznaje nagrody za zdobycie miejsc I-III i wyróżnienia.
Istnieje także możliwość przyznania nagród dodatkowych, ufundowanych przez sponsorów.
Decyzję o ewentualnym przyznaniu takich nagród, po informacji otrzymanej od jury,
podejmuje Organizator festiwalu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Koordynator Festiwalu.
Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
W takim przypadku uczestnicy zostaną o nich niezwłocznie powiadomieni.
Dodatkowe

informacje

można

uzyskać

od

nauczyciela

języka

niemieckiego,

mgr Magdaleny Bednarczyk mailowo: magdalena.pecak@poczta.fm lub telefonicznie pod
numerem tel. 503-190-080.

.................................................................
(miejsce na pieczątkę szkoły)
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
w V Wojewódzkim Festiwalu Językowym
w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

NAZWA SZKOŁY:___________________________________________________________
ADRES SZKOŁY: ______________________________________________________________
DANE NAUCZYCIELA ZGŁASZAJĄCEGO UCZNIÓW:
IMIĘ I NAZWISKO: ____________________________________________________________
TELEFON: ________________________________________________________________
E-MAIL DO KONTAKTU: ________________________________________________________
KATEGORIA I (PIOSENKA)
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:
1.__________________________________________________________________________
KATEGORIA II (FILM)
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:
1.__________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:
2.______________________________________________________________________
KATEGORIA III (KOMIKS)
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:
1.__________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:
2.__________________________________________________________________________
KATEGORIA IV (PLAKAT)
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:
1.__________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:
2.__________________________________________________________________________

Pieczątka i podpis dyrektora

Oświadczenie ustawowego przedstawiciela dziecka uczestniczącego
w V WOJEWÓDZKIM FESTIWALU JĘZYKOWYM
zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Niegowici
Oświadczam, że będąc przedstawicielem ustawowym
(Imię i nazwisko dziecka) ……………………………………………………………………………
(Szkoła) ………………………………………………………………………………….………………
(Klasa) ………………………………………………………….……………………….………………
wyrażam zgodę na jego udział w V WOJEWÓDZKIM FESTIWALU JĘZYKOWYM
zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Niegowici i związane z tym przetwarzanie danych
osobowych. Zasady tego festiwalu zostały określone w Regulaminie, z którego treścią
zapoznałam/łem się.
Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację (wykorzystanie) jego wizerunku na następujących polach
eksploatacji: publikacja w materiałach marketingowych (broszury i prezentacje), publikacja na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej w Niegowici oraz stronie prowadzonej przez CK w Gdowie.
Wyrażenie zgody Szkole Podstawowej w Niegowici na przetwarzanie danych osobowych dziecka jest
niezbędne do wzięcia przez dziecko udziału w ww. festiwalu.
Szkoła Podstawowa w Niegowici będzie gromadziła, przetwarzała i powierzała dane osobom trzecim
w celu przeprowadzenia V WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU JĘZYKOWEGO na zasadach
określonych w regulaminie tegoż festiwalu – w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców,
wręczenia nagród i publikacji informacji o zwycięzcach na powyżej podanych stronach internetowych.
Potwierdzam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną znajdującą się na rewersie niniejszego
Oświadczenia.

…………………….…
Data i miejscowość

…….. ………………………………………………………..
Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego dziecka

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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
(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), w związku z udostępnieniem danych osobowych Pani/Pana i dziecka
informujemy, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Szkoła Podstawowa
im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici, Niegowić 62, 32-420 Gdów, tel. (12) 251 - 95
– 14, fax (12) 251 - 66 – 01, e-mail: spniegow@op.pl,
b) Kontakt z Inspektorem ochrony danych: listowny na powyższy adres Administratora; emailowy: iod@pq.net.pl.
c) Celem przetwarzania jest przeprowadzenie V WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU
JĘZYKOWEGO zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Niegowici na zasadach
określonych w regulaminie tegoż festiwalu – w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców,
wręczenia nagród i publikacji informacji o zwycięzcach na podanych w Oświadczeniu do
turnieju stronach internetowych.
d) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) ww.
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody osoby.
e) Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty współpracujące ze
Szkołą, osoby odwiedzające wskazane w formularzu zgody strony internetowe, a także
odbiorcy mediów, w których umieszczono informacje.
f) Zebrane dane będą przetwarzane przez Szkołę przez okres realizacji festiwalu, a następnie
przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a także okres funkcjonowania
ww. stron internetowych. Natomiast dane opublikowane w mediach przez okres
oddziaływania poszczególnych informacji medialnych.
g) Posiadają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
i) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia.
j) Udostępnianie danych osobowych, w tym wizerunku dziecka, jest dobrowolne i brak zgody na
ich podanie nie rodzi żadnych konsekwencji dla Pani/Pana. Jednakże brak zgody
uniemożliwia wzięcie udziału w festiwalu.
k) Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

