
Regulamin Konkursu Recytatorskiego     

dla Uczniów Szkół Podstawowych 

                          „Pòjmë na Kaszëbë” 
 

Organizator :  Szkoła Podstawowa w Bierkowie 

                            ul. Grodzka 89 

                            76-261 Bierkowo  

                            woj. pomorskie  

                            tel/fax 59 811 91 30  

                            e-mail: sekretariat@spbierkowo.pl  

 

Termin konkursu:  07.03.2020r.  godz. 9.00 

 

1. Cele konkursu: 

· poznawanie i popularyzacja literatury, tradycji i folkloru kaszubskiego; 

· pielęgnowanie mowy kaszubskiej; 

· stworzenie okazji do indywidualnej wypowiedzi artystycznej; 

· rozwijanie zdolności recytatorskich; 

· pogłębianie wrażliwości na piękno literatury kaszubskiej. 

2. Zasady uczestnictwa: 

· konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej: 

· uczestnicy przygotowują utwory w języku kaszubskim (wiersz lub proza); 

·uczestnicy konkursu będą oceniani w dwóch   kategoriach wiekowych: 

                       - I kategoria- uczniowie klas I-III SP; 

                       - II kategoria - uczniowie klas IV – VIII  SP; 

W  konkursie  może wziąć udział  maksymalnie trzech  uczestników  poszczególnych kategorii,  

którzy zajęli czołowe miejsca w konkursie   wewnątrzszkolnym   zorganizowanym w ramach danej 

szkoły. 

3. Kryteria oceny:  

Komisja konkursowa dokona oceny recytacji  wg następujących  kryteriów          

(maksymalnie po 5 punktów za każde):                                                                       

dobór repertuaru; 

interpretacja utworów; 

kultura słowa; 

ogólny wyraz artystyczny prezentacji. 

Laureaci otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.  

Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  

4. Zgłoszenia:   

Zgłoszenia prosimy przesłać do 27.02.2020r.  na adres e-mailowy szkoły:  

sekretariat@spbierkowo.pl  

5. Postanowienia końcowe: 



1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego Regulaminu 

oraz dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu.  

2. Podanie danych na karcie zgłoszeniowej do konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora konkursu swoich danych osobowych podanych na tej karcie zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – RODO  

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem:  

spbierkowo.pl 

Organizator zapewnia nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

 

 

Uwaga!  Organizator Konkursu nie zapewnia dojazdu .               

                                                                         

                         Zapraszamy do udziału w Konkursie!                    

                                                     

           

 

 

 

 

 

 



KARTA  ZGŁOSZENIOWA  DO  KONKURSU  RECYTATORSKIEGO 

NAZWA  I  DANE TELEADRESOWE SZKOŁY 

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

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

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA  
(IMIĘ, NAZWISKO, KLASA) 

 

TYTUŁ  I  AUTOR UTWORU 

  

……………………………………………………….. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 .............……………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

……………………………………………………….. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

DANE  OSOBOWE  NAUCZYCIELA- OPIEKUNA 

 (IMIĘ, NAZWISKO, NR TELEFONU)  

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

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

 

 

 



 

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………... 

w Konkursie  Recytatorskim „Pòjmë na Kaszëbë”zgodnie z określonymi w nim warunkami. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych oraz 

danych osobowych zgłaszanego przeze mnie uczestnika, zgodnie z zasadami określonymi w art. 13 

ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – RODO. 

3. Zostałam/em zapoznany z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

dostępnej wraz z formularzem zgłoszeniowym. 

 



Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, informujemy, że: 

1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

*) wybrać właściwe 

 

   ……………..……………………...……………………………………. 

                 (miejscowość i data; czytelny podpis osoby zapoznającej  się) 

4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa z 

siedzibą w Bierkowie przy ul. Grodzkiej 89, e-mail: spbierkowo@gminaslupsk.pl ; tel. 59 8119130; 

reprezentowanej przez Dyrektora Szkoły. 

5. Dane kontaktowe z Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa z siedzibą 

w Bierkowie przy ul. Grodzkiej 89, e-mail: iod@kimdom.slupsk.pl , tel. 606-788-434. 

6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody *). 

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach *): 

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora danych; 
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu  określonym w treści zgody. 
8. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 

a) 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;  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem danych 

przetwarzają dane osobowe. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w 

pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

· prawo dostępu do swoich danych oraz; 

· prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

·  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej; 

· prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość 

skorzystania z tego prawa. 

mailto:spbierkowo@gminaslupsk.pl
mailto:iod@kimdom.slupsk.pl


11. 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. 

12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych 

przez Administratora danych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-183 Warszawa.  

 


