
   

 

   

 

 

 

Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika w Toruniu 

              pod patronatem medialnym  

 

ogłasza  

Ogólnopolski Konkurs dla Nauczycieli  

na Scenariusz przedstawienia  

z okazji Dnia Babci i Dziadka  

“Od juniora do seniora”. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cele konkursu:  

 tworzenie okazji do dzielenia się z innymi nauczycielami autorskimi pomysłami na scenariusz 

przedstawienia z okazji dnia babci i dziadka; 

 zwrócenie uwagi w proponowanych scenariuszach na urozmaicenie przedstawienia poprzez 

stosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych; 

 aktywizacja nauczycieli w celu upowszechniania stosowania nowoczesnych technologii 

cyfrowych; 

 podnoszenie świadomości dotyczącej doskonalenia własnego warsztatu pracy; 

 prezentowanie dobrych praktyk. 

 propagowanie pamięci o rodzinnych świętach okolicznościowych i wyrażanie poszanowania 

dla wartości rodzinnych poprzez zachęcanie dzieci do udziału w rożnych formach 

artystycznych, w tym teatralnych. 

 

Miejsce i termin nadsyłania prac: 

Prace można przesyład na adres przedszkola:  

Przedszkole Miejskie nr  11 im. Tony Halika 

 ul. Niesiołowskiego 4  

87-100 Toruo 

 

Bądź na adres e-mail: konkurspm11@wp.pl 

Terminy: 

 termin składania prac – do 15.12.2020 r. 

 rozstrzygnięcie konkursu – 22.12.2020 r. 

 

Uczestnicy: 

 nauczyciele wychowania przedszkolnego 

 

Zasady  konkursu: 

1. Rozmiar scenariusza przedstawienia teatralnego nie może przekroczyd 7 stron pisanych czcionką 

Times New Roman 12, powinien zawierad oprócz tekstu didaskalia (opis miejsca, zdarzeo 

scenicznych). 

2. Scenariusz może zostad napisany na podstawie literatury lub tekstów własnych. Może 

stanowid całośd lub składad się z kilku scenek teatralnych odpowiednio ze sobą połączonych. 
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3. Uwaga! Nie może byd to adaptacja istniejącego scenariusza. Nadesłany scenariusz musi byd 

pracą przygotowaną specjalnie na Konkurs, wcześniej niepublikowaną oraz 

nieprzeprowadzoną w praktyce przedszkolnej. 

4. Scenariusz powinien uwzględniać wykorzystanie podczas przedstawienia nowoczesnych 

technologii cyfrowych – warunek konieczny. 

5. Scenariusz powinien byd przygotowany przez jednego lub max. 2 nauczycieli. 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie dokumentacji  stanowiącej załącznik 

nr 1 oraz załącznik nr 2 do Regulaminu oraz spełnienie wymogów formalnych, o których 

mowa w przedmiotowym regulaminie.  

7. Dostarczenie dokumentacji oraz materiałów, o których mowa w 3 pkt. oraz w pkt. 1 jest 

równoznaczne z akceptacją warunków przedmiotowego regulaminu oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestników na potrzeby 

konkursu, wykorzystanie prac konkursowych dla celów promocyjnych i związanych                              

z ogłoszeniem wyników Konkursu na stronie internetowej organizatora. 

8. Prace konkursowe – scenariusz powinien zawierad następujące informacje: dane autora (imię 

i nazwisko autora, nazwa placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail),  informację, dla jakiej 

grupy dzieci zajęcia są dedykowane (liczba, wiek, grupa). 

9. Praca konkursowa nie może naruszad praw autorskich osób trzecich. 

10. Prace konkursowe nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

11. Nad przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje Komisja powołana przez Organizatorów. 

 

 
Uwagi koocowe: 

 Dyplomy, nagrody i podziękowania dla zwycięzców oraz nauczycieli zostaną doręczone 

pocztą. Przewiduje się jedną nagrodę główną i jedno wyróżnienie. 

 Lista nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana na stronie przedszkola: 

www.pm11torun.com.pl 

 Po wcześniejszym zweryfikowaniu zwycięskich scenariuszy przez zespół „Bliżej Przedszkola”                      

i pozytywnej ocenie, istnieje możliwośd opublikowania scenariuszy na łamach czasopisma 

„Bliżej Przedszkola”.  

 

Organizatorzy konkursu: 

Angelika Kisielewska - nauczyciel 
Ewa Piórkowska – nauczyciel 
 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

http://www.pm11torun.com.pl/


 

Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o zrzeczeniu się praw autorskich 

 

Ja niżej podpisana/ny, oświadczam, iż całkowicie zrzekam się praw autorskich do materiałów 

udostępnionych w konkursie organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika                        

w Toruniu na scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka “Od juniora do seniora”. Tym 

samym oświadczam, że materiał powstał pod moim nadzorem, a ewentualne wykorzystane elementy 

zawarte w scenariuszu autorstwa innych osób są oznaczone i podpisane.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             ……………………………………………………………… 

                                                                                                                   ( czytelny podpis: imię i nazwisko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 

Miejscowośd, data………………….…………………………… 

 
 
……………………………………………. 
imię i nazwisko 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

adres 

        

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby udziału w konkursie 

organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr  11 im. Tony Halika w Toruniu na scenariusz 

przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka “Od juniora do seniora”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz 

art. 13 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 (RODO). Jednocześnie 

oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach zamieszczonych                       

w klauzulach informacyjnych.  

 

………………..…..………………… 

                                                                                                                                (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna  

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem 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 

(RODO): 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

wyrażonej powyżej jest dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 11 ul. Niesiołowskiego 4, 87-100 

Toruo, adres e-mail: pm11torun@poczta.onet.pl, nr tel: 56 658 73 70. Pani/Pana dane 

osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu wyżej wymienionego konkursu. 

2. Pani/Pana dane osobowe mogą byd przekazywane odbiorcom uprawnionym  

do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzecich lub organizacji 

międzynarodowych.    

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i do informacji o przetwarzaniu oraz prawo 

do ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych bądź 

odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach wynikających z niniejszej 

klauzuli informacyjnej uniemożliwi Pani/Pana udział w konkursie organizowanym przez 

Przedszkole Miejskie nr 11 w Toruniu na scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Babci                        

i Dziadka “Od juniora do seniora” 

6. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach konkursowych (wyłonienie 

zwycięzców, upublicznienie danych zwycięzców na stronie przedszkola oraz ewentualna 

publikacja danych na stronie Bliżej Przedszkola. Dane te będą przetwarzane do czasu 

istnienia podstawy ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach 

dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.  
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