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REGULAMIN  

 KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

POD HASŁEM  

„CO NAM POWIE PANI JESIEŃ?” 

POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA 

 

I. Organizator konkursu: 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu, ul. T. Boya Żeleńskiego 4 

II. Cele konkursu: 

1. Popularyzowanie poezji dziecięcej. 

2. Zainteresowanie dzieci poezją. 

3. Rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności. 

4. Propagowanie idei czytania wśród dzieci i dorosłych. 

5. Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu z rodziną. 

6. Wspieranie współpracy nauczycieli i rodziców. 

III. Zasady uczestnictwa 

 Konkurs adresowany jest do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych na terenie Zgierza, a jego uczestnikami mogą być dzieci w wieku od 4 do 6 

lat wraz z rodzicami. 

 Każda placówka może zgłosić maksymalnie po jednym dziecku z każdej grupy wiekowej, 

wyłonionym podczas eliminacji wewnątrzgrupowych. 

 Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego o tematyce 

jesiennej. 

 Mile widziane stroje tematyczne. 

 Do udziału w konkursie dzieci przygotowują się w domu przy wsparciu rodziców,  

a także w przedszkolu przy wsparciu swoich nauczycieli. 

 Zgłoszenia do konkursu należy dokonać drogą elektroniczną na adres sekretariatu szkoły: 

sp8@miasto.zgierz.pl, temat: „Konkurs recytatorski- przedszkole” w terminie do 

14.11.2022 r., przesyłając następujące dokumenty: 

 Kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1), 

 Zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie (Załącznik nr 2), 

 Oświadczenie rodzica (Załącznik nr 3), 

mailto:sp8@miasto.zgierz.pl


2 

 

 Oświadczenie nauczyciela prowadzącego (Załącznik nr 4). 

 Konkurs recytatorski w formie prezentacji dowolnego utworu bezpośrednio przed komisją 

odbędzie się dnia 29.11.2022 r. o godz. 9:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 8                       

w Zgierzu, ul. T. Boya Żeleńskiego 4. Szczegółowy harmonogram występów będzie 

podany w późniejszym terminie.  

IV. Kryteria oceny 

Jury powołane przez organizatora dokona oceny według kategorii wiekowych: 

 4-latki 

 5-latki 

 6-latki 

oraz następujących kryteriów: 

 dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 

 interpretacja tekstu, 

 kultura słowa, 

 ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, strój). 

V. Jury 

1.  Komisja ogłosi werdykt po wysłuchaniu wszystkich uczestników. 

2  .Każdy członek komisji przyznaje punkt w skali od 1 do 3. 

3.  W przypadku jednakowej liczby punktów głos decydujący ma Przewodniczący Komisji. 

4.  Decyzja Komisji jest niepodważalna. 

5.  Komisję Konkursową powołuje organizator. 

VI. Nagrody dla laureatów 

 Nagrody zostaną przyznane w każdej grupie wiekowej. 

 Laureaci I, II, III miejsca, w każdej grupie wiekowej, otrzymają nagrody książkowe oraz 

dyplomy. 

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

VII. Ochrona danych osobowych 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie  

i wykorzystanie danych osobowych uczestników konkursu (dziecka, rodzica, nauczyciela 

prowadzącego) według potrzeb organizatora.  

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do 

niniejszego regulaminu oraz z zapoznaniem się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO 

(Załącznik nr 5). 
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3. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą 

udostępniane osobom trzecim.  

4. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie szkoły: www.sp8.miasto.zgierz.pl  

i Facebooku szkoły. 

5.   W pozostałych kwestiach decyzje należą do organizatora konkursu. 

 

Pytania prosimy kierować do organizatorów: 

 

Aleksandra Kulczycka – Kusy: ola.kusy@wp.pl 

 

Barbara Matusiak: mbasia72@o2.pl 

 

tel. do placówki: 42 7165129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sp8.miasto.zgierz.pl/
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Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 

W KONKURSIE RECYTATORSKIM  

„CO NAM POWIE PANI JESIEŃ?” 

Zgłaszam do udziału w konkursie moje dziecko: 

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

wiek dziecka ..…………………………………………………………….. 

autor wiersza ………………………………………………………… 

tytuł wiersza ……………………………………………………………….. 

Nazwa i adres placówki, nr telefonu; adres email: 

………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………..... 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego; adres e-mail: 

…………………………………………………………………………………… 

 

Jednocześnie informuję, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu oraz 

klauzulą informacyjną. 

.………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/ podpis 
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Załącznik nr 2  

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE RECYTATORSKIM 

„CO NAM POWIE PANI JESIEŃ?” 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

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

w Konkursie Recytatorskim ,,Co nam powie Pani Jesień?” organizowanym 

przez Szkołę Podstawową nr 8 w Zgierzu. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………   …..………….…………………………..  

Miejscowość i data  podpis rodziców /opiekunów prawnych/ 

uczestnika konkursu 
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                                                                                                               Załącznik nr 3 

 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że (proszę o wpisanie X w odpowiednią 

kratkę): 

 Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody  

na podawanie do publicznej wiadomości danych mojego dziecka w zakresie: 

imię, nazwisko w związku z udziałem w Konkursie Recytatorskim pod hasłem 

„Co nam powie Pani Jesień?” przez Szkołę Podstawową nr 8 na oficjalnej 

stronie internetowej szkoły www.sp8.miasto.zgierz.pl i na Facebooku szkoły 

 

 Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody  

na upublicznienie na zdjęciach wizerunku mojego dziecka w związku z 

udziałem w Konkursie Recytatorskim pod hasłem „Co nam powie Pani Jesień?” 

przez Szkołę Podstawową nr 8 na oficjalnej stronie internetowej szkoły 

www.sp8.miasto.zgierz.pl i na Facebooku szkoły 

 

 Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody  

upublicznienie na zdjęciach mojego wizerunku w związku z udziałem w 

Konkursie Recytatorskim pod hasłem „Co nam powie Pani Jesień?” przez 

Szkołę Podstawową nr 8 na oficjalnej stronie internetowej szkoły 

www.sp8.miasto.zgierz.pl i na Facebooku szkoły 

 

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

imię i nazwisko dziecka 

 

……………………………………………………..     data i podpis 

rodzica / opiekuna prawnego/ 

http://www.sp8.miasto.zgierz.pl/
http://www.sp8.miasto.zgierz.pl/
http://www.sp8.miasto.zgierz.pl/
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Załącznik nr 4 

 

 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że (proszę o wpisanie X w odpowiednią 

kratkę): 

 

 Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody  

na upublicznienie na zdjęciach mojego wizerunku w związku z udziałem 

wychowanka w Konkursie Recytatorskim pod hasłem „Co nam powie Pani 

Jesień?” przez Szkołę Podstawową nr 8 na oficjalnej stronie internetowej szkoły 

www.sp8.miasto.zgierz.pl i na Facebooku szkoły 

 

 

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

/imię i nazwisko dziecka/ 

 

 

 

……………………………………………………..      

data i podpis nauczyciela prowadzącego 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sp8.miasto.zgierz.pl/
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Załącznik nr 5 

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 osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu, ul. Boya 

Żeleńskiego 4, 95-100 Zgierz.  

2.  Dane osobowe uczestników konkursu, ich rodziców i nauczycieli prowadzących 

przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a RODO. 

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

4. Dane osobowe uczestników konkursu, ich rodziców i nauczycieli prowadzących nie będą 

udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami 

prawa. 

5. Dane osobowe uczestników konkursu, ich rodziców i nauczycieli będą przechowywane 

przez okres niezbędny do realizacji konkursu lub do czasu cofnięcia zgody. 

6. Uczestnikom konkursu, ich rodzicom i nauczycielom prowadzącym, którzy podają dane 

osobowe przysługuje prawo do: 

1) dostępu do swoich danych - na podstawie art. 15 – RODO, 

2) sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 – RODO, 

3) usunięcia swoich danych osobowych - na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych - RODO, 

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - na podstawie art. 18 – 

RODO, 

5) przenoszenia swoich danych osobowych - na podstawie art. 20 – RODO. 

7. W każdej chwili uczestnik konkursu, jego rodzic i nauczyciel prowadzący ma prawo 

cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie 

zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. 

8. Uczestnikowi konkursu, jego rodzicowi i nauczycielowi prowadzącemu przysługuje 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie 

danych osobowych jego dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016r. – RODO. 

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu, ich rodziców i nauczycieli 

prowadzących nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 


