
 

                                        REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

                                                      p.t.  ,,Napisane dla dzieci. Maria Konopnicka" 

          17 maja 2019  

 

I. Organizatorzy. 

1. Organizatorami GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO p.t. 

                                ,,Napisane dla dzieci. Maria Konopnicka "  

2. zwanego dalej „konkursem” jest  Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary- 

Malewskiej w Dywitach. 

II. Cele konkursu. 

1. Realizacja zadań biblioteki w ramach zadań związanych z promocją czytelnictwa. 

2. Realizacja zadań bibliotek, związanych z upowszechnianiem oraz prezentacją twórczości i działalności 

artystycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. 

3. Pogłębianie wśród młodzieży szkolnej znajomości polskiej poezji oraz rozwijanie wrażliwości 

artystycznych, a także zainteresowanie językiem polskim i wzbogacanie słownictwa. 

4. Wzbogacenie oferty imprez kulturalnych i oświatowych organizowanych w bibliotece. 

 

III. Udział w konkursie. 

1. W gminnym konkursie przewidziano wspólną rywalizację w ramach jednej grupy wiekowej uczniów  klas : 

                            I-III ,  IV-VI  oraz VII-VIII  

2. Szkoła może wystawić po dwóch uczniów w każdej kategorii wiekowej. 

3. Jeśli szkoła urządzi eliminacje wewnątrzszkolne, będą się one odbywać bez udziału Organizatorów 

konkursu. 

4. Reprezentacja szkoły powinna przysłać czytelnie wypełnione karty zgłoszenia do dnia 10 maja (piątek) 

włącznie, do godz. 15.00. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

5.Karta zgłoszenia powinna zawierać dane szkoły , dane reprezentantów, nauczycieli prowadzących oraz 

wykonywany repertuar, z uwzględnieniem tytułu wiersza. 

 

IV. Przebieg konkursu. 

1. Konkurs odbędzie się: 17 maja( piątek), o godzinie 09:00 – w Szkole Podstawowej  w Dywitach. 



Uczestnicy powinny stawić się na miejscu najpóźniej do godziny 8.45. 

2. Repertuar stanowi  poezja Marii Konopnickiej. 

 

3. Czas każdego wykonania nie może przekroczyć 5 minut. 

4. O kolejności występów decydują Organizatorzy. 

 

V. Zasady oceny konkursu. 

1. Przebieg konkursu ocenia jury powołane przez Organizatorów. 

2. Decyzje jury o przyznaniu nagród są ostateczne i nie podlegają zmianom, protestom i weryfikacji. 

3. Jury oceniać będzie następujące aspekty występu konkursowego: 

-    dobór repertuaru 

-    interpretację tekstu (wiersz) 

-    ogólny wyraz artystyczny 

 

VI. Nagrody  

1. Przyznane zostaną  nagrody za I, II i III miejsce. 

2. Wszystkie decyzje jury (nagrody) zostaną ogłoszone w dniu konkursu, po jego zakończeniu. 

 

Wszelkich informacji udzieli Państwu  organizator Agnieszka Gębicka, pod numerem tel. 793007759 

                                                                                                                                               ZAPRASZAMY 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w           

tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Szkole Podstawowej              

im.Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznym w Dywitach jego wyników         

przedmiotowych, osiągnięć i prac na stronie internetowej szkoły, w kronice szkolnej, a także w              

gablotach i tablicach ściennych 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L             

Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie.               

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na            

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

…………………………………………... 

(data, podpis)  

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas         

organizacji konkursów, zawodów sportowych oraz innych uroczystości szkolnych na stronie          

internetowej http://www.spdywity.edu.pl/, w kronice szkolnej, jak również w gablotach i tablicach           

ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach                   

pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl               

kształcenia. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.  

…………………………………………... 

(data, podpis) 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z 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            

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,  

s. 1, informujemy, że: 

1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z          

Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach (adres: Spółdzielcza 4, adres        

e-mail:spdywity@o2.pl,  numer telefonu: 89 5120 126).  

mailto:spdywity@o2.pl


2. W Szkole Podstawowej im.Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznym w         

Dywitach został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail:          

inspektor@cbi24.pl). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczniów, a           

także organizowanych przez szkołę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez          

okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych           

bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.  

5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w kronice szkolnej lub           

gablocie (nieograniczony krąg odbiorców).  

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem             

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia            

przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć naukowych,          

artystycznych lub sportowych uczniów znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą,            

bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do             

wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.  

 

 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

