Szanowni Państwo
Kochani Recytatorzy, Nauczyciele i Instruktorzy
w związku z kolejnymi obostrzeniami epidemicznymi, w trosce o
bezpieczeństwo nas wszystkich, jesteśmy zmuszeni zmienić regulamin 24.
Jesiennego Konkursu Recytatorskiego. Temat tegorocznego konkursu:
„Egzamin z życia” jest bardzo aktualny i – mamy nadzieję – pozwoli
uczestnikom na wyrażenie swoich emocji w obliczu wyzwań i zagrożeń
współczesnego świata.
Proponujemy Wam Wojewódzki Konkurs Najciekawszych Prezentacji
Multimedialnych, z pominięciem wielostopniowych (szkolnych, gminnych,
powiatowych) eliminacji. Nagrajcie telefonem komórkowym lub kamerą, przy
pomocy Rodziców lub Przyjaciół, przygotowany przez Was wiersz lub fragment
prozy i prześlijcie do nas.
Czas trwania prezentacji: uczniowie szkół podstawowych – do 3 minut;
uczniowie szkół średnich i dorośli – do 5 minut. Powołamy komisję, która 25 i
26 listopada 2020 r. oceni i nagrodzi najbardziej oryginalne pod względem
doboru repertuaru i interpretacji wykonania. Nagrodzone pokażemy na
Facebooku i na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz
Centrum Kultury w Lublinie.
Każdy z uczestników nadsyła również drogą mailową wypełnioną i podpisaną
przez opiekuna prawnego (obowiązkowo w przypadku osób
niepełnoletnich), Kartę Zgłoszenia udziału w konkursie. Kartę – po
wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu – należy sfotografować i przesłać na
adres: jkr.recytacja@gmail.com do 20 listopada 2020 r.
Podpis na Karcie Zgłoszenia jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
publikację nagrań i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu*.
Nagrania należy przesłać wyłącznie do 20 listopada 2020 r.
Nagrania prezentacji prosimy udostępniać za pomocą platformy DYSK
GOOGLE według następującej instrukcji:
1. Należy zalogować się na swój adres mailowy na stronie GMAIL.COM.
2. Spośród dostępnych aplikacji wybieramy DYSK GOOGLE.
3. Następnie MÓJ DYSK oraz PRZEŚLIJ PLIKI –
UWAGA! Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika!

4. Wyszukujemy na swoim dysku nagranie i przesyłamy je na dysk google.
5. Następnie prawym przyciskiem myszy klikamy na przesłanym pliku i
wybieramy opcję UDOSTĘPNIJ.
6. W polu UDOSTĘPNIJ OSOBOM I GRUPOM wpisujemy adres:
jkr.recytacja@gmail.com
7. Po wpisaniu adresu naciskamy przycisk WYŚLIJ
Nagrania można wysyłać również w formie tradycyjnej - PŁYTA CD na
adres Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie lub za pomocą
platformy WETRANSFER - przesłanie linku do pliku w mailu wraz z kartą
zgłoszenia na adres: jkr.recytacja@gmail.com.
W razie wątpliwości w sprawie nagrań informacji udzielają Osoby
odpowiedzialne za Przegląd:
Anna Kistelska, jkr.recytacja@gmail.com, tel. 81 53 242 07 (08-09)
Patryk Pawelec, jkr.recytacja@gmail.com, tel. 509 447 236
* Podpis na Karcie Zgłoszenia jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika na potrzeby 24. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego (zgodnie
z RODO). Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do organizacji Konkursu.
Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do danych, możliwość ich
poprawienia lub żądanie zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych
osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Centrum Kultury w Lublinie.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających
wizerunek osób biorących udział w w/w wydarzeniu.

