
  

SZKOŁA PODSTAWOWA  
IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W NASUTOWIE 

 Nasutów 209A, 21-025 Niemce 
                                                                                                          Tel/fax: (81) 756-64-75 

                                                                                                          NIP 713-24-99-738 
e-mail: nasutowszkola@interia.pl;  www.nasutowszkola.edupage.org 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Regulamin  

Gminnego Konkursu Recytatorskiego 
Online 

  

„Poezja jest dobra na wszystko” 
  

- dla uczniów klas I - VIII szkół podstawowych z 
terenu Gminy Niemce 

  

  

W związku sytuacją zagrożenia epidemicznego 

realizacja konkursu odbędzie się w formie online. 
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Regulamin   Gminnego Konkursu Recytatorskiego Online 

„Poezja jest dobra na wszystko” 
- dla uczniów klas I- VIII  szkoły podstawowej 

________________________________________________________________________________________________ 
  

1. Organizatorzy konkursu: 
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie, 
Osoby odpowiedzialne: Lidia Szuberska, Monika Wolska, Iwona Zaranko, Aneta         
Kotowska, Agnieszka Rusin 

 
Współpraca:  

o Stowarzyszenie Chór Męski „Bas Canto”,  
o Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach,  
o Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach. 

  
2. Patronat: 

Wójt Gminy Niemce – Krzysztof Urbaś 
  
3. Cele konkursu:  

o uwrażliwienie na piękno literatury polskiej, 
o popularyzacja poezji wśród dzieci i młodzieży, 
o rozwijanie zdolności i doskonalenie umiejętności recytatorskich, 
o upowszechnianie kultury żywego słowa, 
o budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów, 
o integracja dzieci z terenu Gminy Niemce, 
o kształcenie i nabywanie kompetencji cyfrowych w zakresie utrwalania recytacji 

z wykorzystaniem urządzeń komputerowych lub mobilnych, 
o kształcenie umiejętności korzystania z rejestratorów dźwięku i aplikacji do 

tworzenia plików wideo.  
 
4. Zasady uczestnictwa:  

o Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Niemce. 
o Rozgrywać się będzie w trzech  grupach wiekowych: 

− uczniowie klas I – III 

− uczniowie klas IV – VI 

− uczniowie klas VII- VIII 
o Każdy uczestnik zobowiązany jest przygotować 1 utwór – wiersz (lub jego część) o             

tematyce dowolnej bądź fragment prozy o tematyce dowolnej dostosowany do wieku            
dziecka. 

o Czas prezentacji jednego recytatora : 
- uczniowie klas I- III nie może przekraczać 3 minut; 
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- uczniowie klas IV- VI nie może przekraczać 5 minut. 
- uczniowie klas VII- VIII nie może przekraczać 5 minut. 

o Forma prezentacji (należy unikać rekwizytów, kostiumów oraz gestów ilustrujących         
tekst).    

o Uczestników do konkursu zgłaszają poszczególne szkoły.  
o W każdej kategorii wiekowej można zgłosić maksymalnie czworo uczestników. 

 
5. Przebieg konkursu: 

● Nadsyłanie nagrań video i wypełnionej karty zgłoszenia (skan);  
● Nagranie podpisujemy: Imię_ Nazwisko _dziecka_klasa_szkoła  

np. Jan Kowalski_kl.I_SP w Nasutowie 
● Nagranie wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać na adres          

konkurs@nasutow.com ;  
● Osobą zgłaszającą uczestnika może być nauczyciel lub rodzic. 
● Termin nadsyłania filmów i zgłoszeń 28.02.2021 r. do godziny 12.00; 
● Odsłuchanie wszystkich nagrań przez Jury Konkursowe ; 
● Ogłoszenie laureatów wytypowanych przez Jury Konkursowe 12.03.2021 oraz        

publikacja ich nagrań na stronie internetowej Organizatora oraz na stronie          
Gminy Niemce. Termin gali po uzgodnieniu z Wójtem w terminie zbliżonym do            
Światowego Dnia Poezji. 

 
UWAGA! 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na publikację         
wizerunku uczestnika i przetwarzanie jego danych osobowych w celach         
związanych z konkursem. W związku z tym należy wypełnić i dostarczyć razem            
ze zgłoszeniem (ewentualnie w dniu konkursu) załączoną klauzulę  
o przetwarzaniu danych osobowych. 
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UWAGI NA TEMAT NAGRANIA: 

● Nagranie powinno obejmować sylwetkę recytatora (przynajmniej od tułowia w górę,          
jak na  załączonej niżej grafice).  

 
● Filmik powinien być nagrany w dobrej jakości, tak by jury mogło obiektywnie ocenić             

wykonanie. Nagrania nie powinny zakłócać czynniki zewnętrzne (np. zwierzęta         
domowe, uliczny hałas, muzyka itp.). Prezentację wybranego wiersza można nagrać          
dowolnym urządzeniem cyfrowym (kamerką internetową, kamerą, aparatem cyfrowym,        
smartfonem, lub innym).  

● Prezentacja recytatora powinna być zachowana w takiej formie, jak podczas występu na            
scenie (ubiór nie powinien być przebraniem, nie powinien również skupiać na sobie            
uwagi widza - zalecamy skromny, galowy strój).  
 

6. Kryteria oceny:  
o Dobór utworu. 
o Znajomość tekstu. 
o Interpretacja utworu (tempo, intonacja). 
o Kultura i wyrazistość słowa. 
o Forma prezentacji (należy unikać rekwizytów, kostiumów oraz gestów ilustrujących         

tekst). 
o Ogólny wyraz artystyczny (naturalność wykonawcy, osobowość sceniczna). 

  
7. Nagrody: 

o Przewidziane są 3 nagrody główne (I, II, III miejsce) w każdej kategorii, wyróżnienia             
oraz 1 nagroda specjalna za wyraz artystyczny. 

o Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie. 
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8. Pozostałe ustalenia: 

o Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
o Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

  
 

Zapraszamy do udziału w konkursie. 
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KARTA ZGŁOSZENIA NA GMINNY KONKURS RECYTATORSKI Online 

„POEZJA JEST DOBRA NA WSZYSTKO” 
dla uczniów klas I- VIII szkoły podstawowej 

 
ORGANIZATOR KONKURSU:  

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie 
 
Szkoła 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

  
Kategoria klas I- III 

 

 
 
 

 
 

 

  
Lp. 

 

  
WYKONAWCA  

(imię, nazwisko, klasa) 
 

  
REPERTUAR  

(autor i tytuł wiersza) 
 

IMIĘ I NAZWISKO 
OSOBY 

PRZYGOTOWUJĄCEJ 
RECYTATORA 

1.  
 
 
 
 
 

  

2.  
 
 
 
 
 

  

3. 
 
 
 
 
 

   

4. 
 
 
 
 

 

   

http://www.nasutowszkola.edupage.org/


  

SZKOŁA PODSTAWOWA  
IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W NASUTOWIE 

 Nasutów 209A, 21-025 Niemce 
                                                                                                          Tel/fax: (81) 756-64-75 

                                                                                                          NIP 713-24-99-738 
e-mail: nasutowszkola@interia.pl;  www.nasutowszkola.edupage.org 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Kategoria klas IV- VI 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
Lp. 

 

 
WYKONAWCA  

(imię, nazwisko, klasa) 
 

 
REPERTUAR  

(autor i tytuł wiersza) 
 

IMIĘ I NAZWISKO 
OSOBY 

PRZYGOTOWUJĄCE
J RECYTATORA 

1. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

2.  
 
 
 
 
 

  

3. 
 
 
 
 
 

   

4. 
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Kategoria klas VII- VIII 

 
 

 
 

 

  

Lp. 

  

  

WYKONAWCA 

(imię, nazwisko, klasa) 

  

  

REPERTUAR 

(autor i tytuł wiersza) 

  

IMIĘ I NAZWISKO 
OSOBY 

PRZYGOTOWUJĄCEJ 
RECYTATORA 

1.       

2.       

3.      

4.    
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Niniejszym informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe, a także o              
przysługujących prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych. 
 

− Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana         

Wyszyńskiego  
w Nasutowie z siedzibą w Nasutowie 209 tel.:817566475 email:         
-nasutowszkola@interia.pl  zwany dalej Administratorem. 

− Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować          

pisemnie na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: iod@ecrklex.pl  
− Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

− realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 14         

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,               
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie            
sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,          
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, na podstawie          
art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z               
dnia 27 kwietnia 2016 r. określanego dalej jako RODO, 

− podejmowania przez Administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi         

podmiotami działań informacyjnych i promujących pozytywny wizerunek Administratora        
oraz osiągnięcia uczniów, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

− Podanie danych osobowych w celu: 
a) określonym w pkt 3 lit a) jest wymogiem ustawowym i jest konieczne dla realizacji tych 

wymogów; 
b) określonym w pkt 3 lit b) jest dobrowolne. 

− W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami danych               

osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne           
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z               
przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie          
stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone im do przetwarzania przez          
Administratora. 

− Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w           

rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz          
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

− Osobie, której dane podlegają przetwarzaniu przysługują następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 
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b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane 
są nieprawidłowe lub niekompletne, 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,  
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) prawo do przenoszenia danych, 
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

− W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na             

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do              
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność             
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym           
prawem. 

− Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę           

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami          
umowa, w pozostałym zakresie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na           
podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. 

− W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez          

Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi         
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu           
Ochrony Danych Osobowych). 

− Pani/Pana dane nie trafią do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie            

będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 
1. Po uzyskaniu informacji o przetwarzaniu danych osobowych, składam oświadczenie w przedmiocie zgody na przetwarzanie               

moich danych osobowych oraz danych osobowych ............................................................................... (imię i nazwisko), którego           
jestem przedstawicielem ustawowym, przez Administratora - Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w             
Nasutowiez siedzibą w Nasutów 209A, w następujących celach: 

 

 
 

 

Wyrażam 
zgodę* 

Nie wyrażam  
zgody* 

*(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

  podejmowania przez Administratora samodzielnie 
lub we współpracy z innymi podmiotami działań 
informacyjnych i promujących pozytywny 
wizerunek Administratora oraz osiągnięcia uczniów 
z wykorzystaniem wizerunku mojego oraz dziecka, 
którego jestem przedstawicielem ustawowym, w 
związku z udziałem w zajęciach szkolnych i innych 
aktywnościach związanych z działalnością 
Administratora: 
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2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy, prace plastyczne, nagrania lub informacje o osiągnięciach dziecka                  

mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Administratora oraz jego profilu w serwisach społecznościowych, a także               
wykorzystane w materiałach informacyjnych Administratora.  

3. Oświadczam, iż zrzekam się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem                
Administratora z tytułu wykorzystywania wizerunku/prac plastycznych/głosu/nagrań/ wypowiedzi na potrzeby określone w           
niniejszym oświadczeniu. 

4. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
5. Zostałem(-am) poinformowana o prawie do wycofania w dowolnym momencie zgody oraz o tym, że wycofanie zgody nie                  

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
6. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych                 

oraz przysługujących mi prawach: 
− informowana o przetwarzaniu danych osobowych (art. 13 RODO), 

− dostępu do danych i uzyskania kopii danych osobowych (art. 15 RODO),  

− prawa do sprostowania danych (art. 16 RODO) 

− prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 

− prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),  

− powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19             

RODO), 

− prawa do przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO), 

− prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) 

 
 
 
 

.............................................................................. 
(data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 

 
 

 

  
□ □ w materiałach informacyjnych Administratora 

□ □ na stronie internetowej Administratora 

□ □ na profilu Administratora w serwisach 
społecznościowych 
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