“MY HOLIDAYS”

KONKURS NA OPOWIADANIE W JĘZYKU
ANGIELSKIM
1. Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury
Al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków
tel. 12 415 - 83 -15, 12 415 - 72 - 68
www.mdkna102.krakow.pl
mdk.animacja.kultury@gmail.com

2. Cele konkursu:
• Poszerzenie znajomości języka angielskiego
• Rozwijanie uzdolnień literackich
• Stworzenie możliwości prezentacji twórczości dzieci szerszemu gronu odbiorców
• Promowanie kreatywności i wspieranie rozwoju wyobraźni
3. Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych, klas IV do VIII, w trzech kategoriach
wiekowych:
1. Klasy IV
2. Klasy V i VI
3. Klasy VII I VIII
O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje przynależność do klasy, a nie wiek uczestnika.
4. Warunki uczestnictwa:
 Napisanie opowiadania o temacie „ My holidays” opisujące minione wakacje, jeden dzień
lub przygodę podczas nich w języku angielskim w objętości:
o kategoria klas IV – 80 do 120 słów
o kategoria klas V i VI – 150- 200 słów
o kategoria klas VII i VIII – 250-350 słów
 Przesłanie pracy na adres mdk.animacja.kultury@gmail.com w formie pliku tekstowego do
dnia 30.10. 2020 r. wraz z metryczką zgłoszeniową oraz zgodą na przetwarzanie danych
osobowych w celach realizacji konkursu.
 Jeden uczestnik może przesłać jedno opowiadanie.
5. Kryteria oceny:
 zgodność pracy z tematem i formą opowiadania;
 walory artystyczne, pomysłowość;
 odpowiednia do kategorii wiekowej objętość opowiadania;
 poprawność gramatyczna i językowa:
 samodzielność.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.10.2020, a uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach
mailowo. Laureaci poszczególnych kategorii otrzymają dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.

METRYCZKA do konkursu językowego „My holidays” 2020
Dane uczestnika

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

imię i nazwisko autora
(wypełnić drukowanymi literami):

Wyrażam

……………………………..……………………….

zgodnie z jego założeniami oraz opublikowania informacji o wynikach.

zgodę

na

osobowych

mojego

………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

…………………………………..…………..……..

telefon szkoły/placówki, miejscowość:

danych

dziecka ……………………………………………………….. w celach realizacji konkursu

Wiek uczestnika, nr szkoły/placówki:

………………………………………………………

przetwarzanie

Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej MDK oraz na
fanpagu MDK na Facebooku zdjęć z imprezy finałowej konkursu.
………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

……………………………………..……………….
praca powstała pod kierunkiem:
…………………………………….……….……….

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu, który
rozumiem i akceptuję.
………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

*Treść regulaminu dostępna na stronie www.mdkna102.krakow.pl

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w przy al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków.

2. Dane do Inspektora ochrony danych – inspektor2@mjo.krakow.pl
3.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia wyników.

4.

Dane laureatów zostaną opublikowane i będą widniały do czasu cofnięcia zgody, natomiast dane pozostałych
uczestników dane wraz z pracami zostaną usunięte do dnia 31 grudnia 2020 r..

5.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Twojej zgody.

6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Ci prawo do ich:
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
7.

Masz prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, jednak nie wpłynie ona na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

9.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

………………………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna

