
REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

,,Wiosna w wierszach ukryta” 

 

Organizatorem konkursu są nauczyciele wychowania przedszkolnego Katarzyna 

Dziewulak  i Beata Tomaszewska oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej im. 

Żołnierzy Pierwszego Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Olszycu 

Szlacheckim. 

 

Cele konkursu: 

 popularyzowanie polskiej poezji dziecięcej, 

 rozwijanie umiejętności recytatorskich, 

 rozbudzenie zainteresowania dzieci poezją, 

 zachęcanie do występów na scenie, 

 prezentacja umiejętności dzieci, 

 uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

Regulamin Konkursu: 

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym.  Każde 

przedszkole typuje  maksymalnie czworo dzieci wyłonionych podczas 

eliminacji wewnątrz przedszkolnych, 

I etap – eliminacje  wewnątrz  przedszkolne  

II etap  - konkurs międzygminny odbędzie się 28 maja 2019 roku 

2. Konkurs będzie miał dwie  formy : 

 Prezentacja nagrania, w formie filmu  (plik mp4 lub avi) wykonanego 

na terenie własnego przedszkola, przed komisją, 

 Prezentacja  dowolnego utworu  bezpośrednio przed komisją. 

 

Jedna placówka może zgłosić po 2 reprezentantów w każdej z form. 

 



3. Zgłoszenia do konkursu należy kierować do Oddziału przedszkolnego przy 

Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim. ( załącznik 1) 

4. Zgłoszenia  lub zgłoszenie wraz z nagraniem (płyta CD) należy przesłać do  

dnia 24 maja 2019 roku. 

5. Kryteria oceny. 

Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów: 

 dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 

 interpretacja tekstu, 

 kultura słowa, 

 ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój). 

6. Przebieg konkursu: 

Konkurs recytatorski  w formie prezentacji  dowolnego utworu bezpośrednio 

przed komisją,  odbędzie się w Oddziale przedszkolnym przy  szkole 

Podstawowej w Olszycu Szlacheckim w dniu 28 maja 2019 r 

( w godzinach 10.00-12.00). Dla dzieci i opiekunów zostanie przygotowany 

poczęstunek. 

Konkurs recytatorski w formie prezentacji nagranego filmu  (plik mp4 lub avi) 

wykonanego na terenie własnego przedszkola i odtworzonego przed komisją, 

zostanie oceniony przez jury do dnia 28 maja 2019 r. 

7.  Nagrody dla laureatów. 

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone / wysłane w formie 

pliku dyplomy- podziękowania.    

8.  Nagrania nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi oraz stają się 

własnością organizatora. 

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie 

i wykorzystanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów oraz prac 

konkursowych według potrzeb organizatora. 



10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie 

się do niniejszego regulaminu. 

11. Uczestnicząca placówka przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem 

nadesłanych nagrań oraz, że nie narusza ona żadnych praw bądź dóbr 

osobistych osób trzecich, a także przepisów prawa. 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac 

konkursowych w celu promocji konkursu, placówki (bez roszczeń autorów do 

praw autorskich), także na stronie internetowej spolszyc.edupage.org 

13.  Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie 

będą udostępniane osobom trzecim. 

14. Zgłoszenia i nagrania zgłaszane do konkursu winne mieć: 

- kartę zgłoszenia – załącznik nr 1 

- zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie 

recytatorskim- załącznik nr 2 

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka załącznik nr 3 

- klauzula informacyjna – załącznik nr 4 

Prace bez podpisanych załączników nie będą brane pod uwagę. 

15. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie spolszyc.edupage.org i na 

stronie blizejprzedszkola.pl 

16.  Prace proszę przesyłać na adres: 

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Pierwszego Pułku Piechoty Legionów Józefa 

Piłsudskiego w Olszycu Szlacheckim, 

Olszyc Szlachecki 25 

08-113 Domanice 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do regulaminu 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 UDZIAŁU W KONKURSIE RECYTATORSKIM 

„Wiosna w wierszach ukryta” 

  

Placówka …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

adres i telefon placówki 

  

zgłasza do udziału w konkursie następujące dzieci: 

      1. 

…………………………………………………...…………………………………………………...…………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

 2. 

……………………………………………...…………………………………………………………………………………………………....………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 3. 

…………………………………………….……………………………………….…………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko dziecka / wiek uczestnik, autor i tytuł wiersza / wybrana forma przystąpienia 

do konkursu (udział osobisty/ nagranie  na płycie) 

  

Opiekun przygotowujący dzieci: 

  



…………………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko opiekuna, podpis 

  

 Załącznik nr 2 do regulaminu 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE RECYTATORSKIM 

,,Wiosna w wierszach ukryta” 

ORGANIZOWANYM PRZEZ 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim. 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka    

………………………………………………………………………..   ……………………… 

(imię i nazwisko dziecka)                                                                          ( wiek dziecka) 

w konkursie recytatorskim ,,Wiosna w wierszach ukryta” organizowanym  w dniu…………. 

 …………………………                                                 ………….…………………………..   

     Miejscowość i data                                                                       Podpis rodziców 

                                                                         (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu 

  

 

 



Załącznik nr 3 do regulaminu 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego 

dziecka (imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. a RODO. 

……………………..                                                     ………….…………………………..   

 Miejscowość i data                                                    Podpis rodziców 

                                                                         (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu 

  

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrania z udziałem mojego 

dziecka w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych w różnych formach utrwaleń. 

 ……………………..                                                     ………….…………………………..   

 Miejscowość i data                                                    Podpis rodziców 

                                                                         (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu 

 

 



załącznik nr 4 do regulaminu 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że: 

1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego w placówce monitoringu 

wizyjnego jest Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim (Olszyc Szlachecki 25, adres e-

mail: olszyc1@wp.pl). 

2. W Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim powołany został inspektor ochrony danych 

(dane kontaktowe: Marta Łysuniek adres e-mail: inspektor@cbi24.pl, numer telefonu 

535218721). 

3. Dane osobowe Uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 

i rozstrzygnięcia konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celach 

promocyjnych. 

4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

5. Pozyskane dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od 

zakończenia konkursu. 



7. Rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika konkursu posiadają prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz 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. 

8. Rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika konkursu mają prawo wniesienia skargi do 

UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika 

narusza przepisy RODO. 

9. Podanie danych osobowych Uczestnika konkursu jest dobrowolne, jednocześnie 

niezbędne w przypadku zgłoszenia udziału dziecka w konkursie. Niepodanie danych 

spowoduje brak możliwości udziału dziecka w konkursie. 

  

……………………..                                                     ………….…………………………..   

 Miejscowość i data                                                                   Podpis rodziców 

                                                                              (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu 

 

 

 


