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III  MIEJSKI PRZEGLĄD RECYTATORSKI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

 dla 5 i 6 latków 

,,A Sea of the words” 

 

Regulamin Przeglądu 

 

Organizator Przeglądu 

Organizatorem przeglądu jest Europejskie Centrum Szkolenia Językowego Eurolingua w Siedlcach 
oraz Miejskie Przedszkole nr 15 w Siedlcach. 

Cele przeglądu: 

1. Pogłębianie wiedzy o literaturze anglojęzycznej 
2. Rozwijanie zdolności recytatorskich, 
3. Zainteresowanie dzieci poezją obcojęzyczną 
4. Promocja i pomoc dzieciom utalentowanym artystycznie 

Zasady uczestnictwa: 

1. Przegląd przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-6 lat. 
2. Każde przedszkole miejskie i niepubliczne oraz klasy  „0” w szkołach podstawowych 

typuje maksymalnie czworo dzieci w dwóch kategoriach (5 i 6 latki) wyłonionych podczas 
własnych eliminacji przedszkolnych i szkolnych. 

3. Przegląd będzie miał formę prezentacji wiersza lub fragmentu prozy  o dowolnej 
tematyce. 

4. Osoby, które brały udział w poprzednich edycjach przeglądu mogą wystąpić w III edycji 
ale z innym repertuarem. 

5. Zgłoszenia do przeglądu należy kierować na maila konkurs@eurolinguasiedlce.pl 
6. Kartę zgłoszenia należy wypełnić czytelnie. 

 Forma przeglądu: 

1. Uczestnik może wykorzystać dowolne fragmenty utworu poetyckiego. Dopuszcza się 
ingerencję w ścieżkę dźwiękową podczas realizacji materiału. 
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Czas trwania przeglądu oraz warunki przeglądu: 

1. Eliminacje odbędą się 11 maja 2021 od g. 12:00 w Szkole Językowej Eurolingua 
 ul. Skrzyneckiego 1 w Siedlcach stacjonarnie w reżimie sanitarnym. Kolejność występów 
ustali organizator. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w przeglądzie następuje poprzez przesłanie na maila 
konkurs@eurolinguasiedlce.pl karty zgłoszenia w przedłużonym terminie do 7 maja 2021. 

3. W przypadku dodatkowych obostrzeń uniemożliwiających odbycie się przeglądu w formie 
stacjonarnej, konkurs zmieni formę – przegląd odbędzie się w formie przesłanego videoclipu 
na maila konkurs@eurolinguasiedlce.pl do dnia 11 maja 2021 (Akceptowane formaty 
videoclipu to: *avi   *mov  *mp4 powinny być wysłane mailowo za pomocą WeTransfer). 
 Do dnia 5 maja 2021 poinformujemy o ewentualnej zmianie formy ze stacjonarnej na online. 

Publikacja, ocena prac i nagrody 

1. Wszystkie występy zostaną poddane ocenie Jury 
2. Nagrodę rzeczową przyznaje się zwycięzcy I, II, III miejsca w dwóch kategoriach 5latków                        

i 6 latków. Wręczenie nagród odbędzie się 14 maja o g. 16:30 w Szkole Językowej 
Eurolingua ul. Skrzyneckiego 1. 

3. Decyzje Jury mają charakter ostateczny i nie podlegają odwołaniu. 
4. Wyniki przeglądu zostaną opublikowane na stronach Organizatorów 

www.eurolinguasiedlce.pl oraz www.mp15.siedlce.pl oraz ich facebooku. 

Postanowienia końcowe 

1. Biorąc udział w przeglądzie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów 
jego danych osobowych. 

2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z 
projektem, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z 
dnia 10 maja 2018 r. 
 

Dane Kontaktowe do koordynatorów konkursu: 

Hanna Krupa, Miejskie Przedszkole nr 15 , tel. 508 133 435 

Renata Kulik, Szkoła Eurolingua, tel. 508 308 872 lub 503 584 494 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               

Europejskie Centrum Szkolenia Językowego Eurolingua, ul. Skrzyneckiego 1, 08-110 Siedlce, 

tel. 503 584 494,  szkola@eurolinguasiedlce.pl 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  DLA UCZESTNIKÓW III  MIEJSKIEGO  PRZEGLĄDU 
RECYTATORSKIEGO  ,,A Sea of the words” 

 
1. Organizatorem Przeglądu jest: Eurolingua Siedlce Europejskie Centrum Szkolenia Językowego przy ul. 
Generała Jana Skrzyneckiego 1, NIP: 821-21-48-361 oraz Miejskie Przedszkole nr 15 przy ul. Osiedlowej 5 w 
Siedlcach NIP 8211046902. 

2. Uczestnikiem Przeglądu jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Przeglądzie (dalej jako 
„Uczestnik”). 

3. Istnieje możliwość, iż przebieg Przeglądu, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie 
utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

4. Biorąc udział w Przeglądzie wyraża nieodpłatne zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie 
przez Szkołę Eurolingua oraz Miejskie Przedszkole nr 15 jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Przeglądu 
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we 
fragmentach na profilach społecznościowych (m. in. facebook, youtube, witrynie internetowej 
www.eurolinguasiedlce.pl , www.mp15.siedlce.pl) 

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie 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 119/1 z 
04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Eurolingua Europejskie Centrum Szkolenia 
Językowego z siedzibą w Siedlcach przy ul. Skrzyneckiego 1 oraz Miejskie Przedszkole nr 15 z 
siedzibą w Siedlcach przy ul. Osiedlowej 5. 

2) dane osobowe Uczestnika w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w 
mediach oraz publikacjach o działalności Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO, tj. 
odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej; 

3) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku mogą być  przekazywane do państw trzecich 
(spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała 
decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich 
przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul 
ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych 
osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; pozostałe dane osobowe będą 
przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej; 

4) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przechowywane będą do momentu 
odwołania zgody; 

5) uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych praz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6) uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Ochrony 
Danych Osobowych w przypadku gdy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; 

7) zgoda na podanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże niezbędna do uczestnictwa 
w konkursie na podstawie art. 7 ust. 1 a RODO. 

 
…………………………………………………………. 

(data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 


