
XX GMINNY KONKURS RECYTATORSKI  

 

dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych gminy Sobótka 
 

ORGANIZATOR 

ZESPÓŁ  SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY 
im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim 
 

REGULAMIN 
 

I. 

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych gminy Sobótka zwycięzców eliminacji 
szkolnych, 

 Konkurs posiada status eliminacji gminnych do eliminacji powiatowych. 

 Przewidywany termin konkursu: 20. 03. 2020 r. godz. 10:00. 

 Miejsce konkursu: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim 
                                   

II. 
Celem konkursu jest: 

 popularyzowanie literatury pięknej; 

 odkrycie i wspieranie talentów recytatorskich; 

 poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów literackich i poetyckich; 

 dbałość o kulturę żywego słowa; 

 doskonalenie warsztatu artystycznego poprzez udział w konkursie; 

 integracja środowiska nauczycieli, uczniów i rodziców gminy Sobótka. 
 

III. 
Do konkursu zaproszeni są indywidualni recytatorzy, solowi interpretatorzy poezji śpiewanej oraz duety. 
Uczestnicy konkursu przygotowują jeden utwór, którego czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut. Uczniowie, 
którzy brali udział w poprzednich edycjach konkursu powinni wybrać inny utwór niż wykonywany w ubiegłych latach.  
Podczas prezentacji dopuszczalna jest oszczędna gestykulacja oraz używanie drobnych rekwizytów i elementów 
stroju związanych z treścią utworu (niepełna charakteryzacja i przebranie). 
 
Konkurs obejmuje dwie kategorie :  

 recytację; 

 poezję śpiewaną. 
 

W konkursie ocenia się wyraziste, pełne ekspresji wykonanie z pamięci tekstów poezji i prozy artystycznej.                 
Recytacja odbywa się bez używania mikrofonu. 
 
Komisja oceniająca zwraca uwagę na: 

 dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika                 
oraz wieku),  



 interpretację tekstu 

 dykcję, umiejętność modulacji i stosowania siły głosu  

 ogólne wrażenie artystyczne  
 

Komisja oceniająca typuje do następnego etapu: 

 do trzech laureatów w kategorii – recytacja;  

 do trzech laureatów w kategorii – poezja śpiewana; 
oraz  przyznaje do trzech wyróżnień w każdej kategorii. 
  

IV 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie uczestników wyłonionych w eliminacjach rejonowych – 
maksymalnie do 5 kandydatów w obu kategoriach łącznie – do 13.03.2020 r. pod adresem: 
  
Zespół Szkolno – Przedszkolny 
im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim 
ul. Szkolna 7, 55-050 Sobótka 
tel. (0 71) 316 26 49 
fax: (071) 390 41 31 
e-mail: dyrekcja@sprogow.sobotka.pl 
   
 Zgłoszenie (wypełnione na karcie zgłoszenia uczestnika – Załącznik nr 1) powinno zawierać następujące dane: 

 imię i nazwisko uczestnika; 

 klasa, szkoła; 

 kategoria; 

 tytuł i autor utworu; 
 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię zgody (skan) na udział w konkursie (przetwarzanie danych osobowych) – 
Załącznik nr 2. Przesłanie kopii (skanu) zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz dostarczenie oryginału                    
w dniu konkursu jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. 
Do zgłoszenia można także dołączyć zgodę na wykorzystanie wizerunku – Załącznik nr 3, przy czym zgoda ta nie jest 
obowiązkowa.  
 
Zgłoszenia przesłane po terminie lub niepełne nie będą uwzględniane. Repertuar zgłoszony na karcie uczestnictwa 
przez organizatora eliminacji szkolnych nie może być zmieniony. 
Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności występu poszczególnych osób biorących udział w konkursie. 

V. 

Organizator eliminacji szkolnych jest zobowiązany do zapoznania reprezentantów zgłoszonych do etapu gminnego 
oraz ich opiekunów prawnych i nauczyciela prowadzącego z regulaminem XX edycji konkursu gminnego.  
Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych znajdują się w załączniku. 
 

VI. 
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury. 
 

VII. 
Organizator zgłasza laureatów etapu gminnego do etapu powiatowego, który odbędzie się 4 kwietnia 2020 r.                      
(w sobotę) w Szkole Podstawowej nr 113 we Wrocławiu. 
Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu etapu powiatowego znajdują się pod adresem internetowym: 
http://www.sp113.wroc.pl/index.php/2020/01/xx-powiatowy-konkurs-recytatorski/ 
 

Główny koordynator :  

Karolina Gajewska 
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Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszenia uczestnika Gminnego 
 Konkursu Recytatorskiego 

dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych gminy Sobótka 
 

 

 
LP. 

 
NAZWISKO I IMIĘ 

UCZESTNIKA 
 
 

 
KLASA 

 
SZKOŁA 

 
TYTUŁ I AUTOR 

UTWORU 

 
KATEGORIA 

 
WYMAGANIA 
SPRZĘTOWE 

  
 
 
 

     

  
 
 
 

     

    
 
 
 

     

  
 
 
 

     

       

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 
 

Potwierdzam swoją zgodę na udział ……………………………………………………………………………………… 
                                                                                              Imię i nazwisko ucznia 
 
w konkursie pt. „XX Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas IV – VI gminy Sobótka”.  
Administratorem danych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim,                                
ul. Szkolna 7, 55-050 Sobótka oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu, ul. Zemska 16c,                             
54-438 Wrocław – w przypadku zakwalifikowania się ucznia do następnego etapu konkursu.  
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z jego regulaminem. Szczegółowe 
informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w Sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego                          
lub w regulaminie konkursu na stronie internetowej;  https://sprogow.sobotka.pl 
  
 
……………………………………………………………..                                                                 …………………………………………………………….. 
                   Miejscowość i data                                                                                      Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
 
 
 
Załącznik nr 3 
                                                                           

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka   
 

………………………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko dziecka 

  
utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z przeprowadzenia konkursu pt. „XX Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów 
klas IV – VI szkół podstawowych gminy Sobótka”, przez organizatorów Konkursu: Zespół Szkolno-Przedszkolny                      
im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim, ul. Szkolna 7, 55-050 Sobótka oraz  Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 
we Wrocławiu, ul. Zemska 16c, 54-438 Wrocław – w przypadku zakwalifikowania się ucznia do następnego etapu 
konkursu. 
Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć na stronach www Organizatora oraz na profilach Organizatora na portalu 
Facebook.  
Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku do Organizatora. 
Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność działań podjętych                            
przed cofnięciem zgody.  
 
  
…………………………………………………………………                                                           ………………………………………………………………. 
                 Miejscowość i data                                                                                       Podpis rodzica lub opiekuna prawnego          
                                                                         
 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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 informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka, w przypadku jego udziału w „XX Gminnym 
Konkursie Recytatorskim dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych gminy Sobótka”,  jest Zespół Szkolno - 
Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim, ul. Szkolna 7, 55-050 Sobótka, nr tel. 71 31626 49, 
adres e-mail: dyrekcja@sprogow.sobotka.pl 
Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka, w przypadku jego udziału w „XX Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych Wrocławia i powiatu wrocławskiego”, 
jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu, ul. Zemska 16c, 54-438 Wrocław, tel. 71 798 69 15                 
w. 130, adres e-mail: biblioteka@sp113.wroc.pl 

2. Administrator, Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim wyznaczył 
inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: rodo@apawlowicz.pl 
lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
Administrator, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu wyznaczył inspektora ochrony danych,                   
z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: inspektor@coreconsulting.pl lub pisemnie na adres 
siedziby Administratora.   
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych  oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Podstawą  prawną  przetwarzania  danych osobowych Pani/Pana dziecka jest  art.6  ust.1 lit. a.  RODO,                 
tj.  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w związku z uczestnictwem dziecka w konkursach 
międzyszkolnych. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są w celu organizacji XX Gminnego 
Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych gminy Sobótka lub XX Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych Wrocławia i powiatu wrocławskiego 
oraz promocji Konkursu na stronach internetowych Zespołów, w mediach społecznościowych oraz w innych 
środkach masowego przekazu. 

4. Realizując  określone  powyżej  cele  przetwarzamy  następujące  kategorie  danych osobowych: 

 Podstawowe dane identyfikacyjne  (imię i nazwisko oraz wiek dziecka ) 

 Biometryczne dane identyfikacyjne  (wizerunek dziecka). 
5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka  otrzymaliśmy od placówki zgłaszającej uczestnictwo dziecka w Konkursie. 
6. Dane osobowe Pani/Pana   dziecka   będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  wyżej 

określonych  celów  lub  też  do  czasu  wycofania  zgody  na  ich  przetwarzanie. 
7. Dane   osobowe    Pani/Pana   dziecka   udostępnione    na   portalu   społecznościowym    Facebook                           

i/lub w serwisie YouTube będą znajdować się  na serwerach umieszczonych poza granicami Unii Europejskiej. 
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dziecka, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami 

prawa, przysługuje Pani/Panu: 

 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dziecka, prawo żądania  ich sprostowania, prawo    
do przeniesienia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania; 

 prawo  do  żądania  usunięcia  danych  osobowych,  jeżeli dane  osobowe  nie  są  niezbędne                      
do  celów, w których  zostały  zebrane  lub  w  inny  sposób  przetwarzane; 

 prawo  do wycofania zgody,  przy  czym  jej  wycofanie nie ma wpływu  na  zgodność  z  prawem 
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem. 

 prawo wniesienia  skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
9. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji,                                      

w tym profilowaniu. 
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ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ 
XX  GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 

DLA UCZNIÓW KLAS IV –VI SZKÓŁ GMINY SOBÓTKA 
 

1. Placówka oświatowa poprzez przystąpienie do Konkursu, zgodnie z jego Regulaminem, akceptuje zasady 
przetwarzania danych osobowych wyrażone w niniejszym dokumencie.   
2. Placówka przed przekazaniem danych osobowych uczestnika do Organizatora zobowiązana jest zapewnić 
wypełnienie i podpisanie:   
a. karty zgłoszenia uczestnika – przez placówkę macierzystą uczestnika,   
b. formularza zgody na udział w konkursie – przez rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika,   
c. formularza zgody na publikację wizerunku uczestnika – przez rodzica uczestnika.   
Wzory powyższych dokumentów stanowią załączniki do Regulaminu Konkursu.   
3. Formularze, o których mowa w pkt 2 powyżej, dla swojej ważności wymagają wymaga wyrażenia zgody                          
co najmniej na udział uczestnika w konkursie. Brak tej zgody uniemożliwi Organizatorowi uwzględnienie uczestnika  
w etapie gminnym Konkursu. Zgoda na wykorzystanie wizerunku ma charakter dobrowolny i jej wyrażenie lub brak 
nie ma wpływu na udział w Konkursie.   
4. Prawidłowo wydrukowane, wypełnione i podpisane dokumenty placówka przekazuje Organizatorowi                            
wraz ze zgłoszeniem uczestników do etapu powiatowego Konkursu w dniu konkursu.   
5. Do czasu przekazania wypełnionych dokumentów Organizatorowi placówka zobowiązana jest zapewnić                        
ich poufność, integralność oraz bezpieczeństwo, zgodnie z przyjętymi u siebie zabezpieczeniami (nie mniejszymi 
jednak niż szafa/szuflada zamykana na klucz), do której dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione (uwaga! Dotyczy 
wyłącznie już wypełnionych formularzy – o dane osobowe uczestników – a przed ich przesłaniem do Organizatora).   
6. W zakresie zbierania danych na potrzeby formularzy (dokumentów) placówka nie jest upoważniona do korzystania 
z zewnętrznych podwykonawców.   
7. W przypadku zwrócenia się przez uczestnika bezpośrednio do placówki z wnioskiem dotyczącym ochrony jego 
danych osobowych w związku z Konkursem, placówka przekaże treść takiego wniosku mailem na adres 
rodo@apawlowicz.pl 
8. W przypadku wystąpienia w placówce incydentu, który wiąże się z ryzykiem dla danych osobowych zawartych              
na wypełnionych formularzach, placówka niezwłocznie zawiadamia o takiej okoliczności Organizatora na adres 
rodo@apawlowicz.pl 
9. Dla usunięcia wątpliwości wskazuje się, że w etapie Konkursu, który stanowi etap szkolny, Organizator nie ma                 
i nie powinien mieć dostępu do danych osobowych wszystkich Uczestników.  
W tym zakresie placówka pozostaje wyłącznym administratorem danych osobowych Uczestników.   
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