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XXIX 

Gminny Konkurs Recytatorski 
uczniów klas I-IV  

szkół podstawowych 
Twardogóra 28 kwietnia 2022 r. 

 

Organizatorem konkursu recytatorskiego  

jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  

im. Władysława Stanisława Reymonta 

w Twardogórze.  

 
Biblioteka zaprasza wszystkie szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy 

Twardogóra do udziału w konkursie.  

Wiosenna edycja konkursu recytatorskiego adresowana jest do uczniów klas I-IV 

szkół podstawowych i odbędzie się 28 kwietnia br. (czwartek) w budynku 1 SP nr 2 

im. Jana Pawła II przy ul. Batorego 5 (sala nr 307 na I piętrze – byłe 

pomieszczenie biblioteki gimnazjum). Rozpoczęcie o godz. 9.00.  
Konkurs objęty jest honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy 

Twardogóra Pawła Czulińskiego. 
 



 

 

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE 

1. Celem konkursu jest przybliżanie i popularyzacja poezji i prozy wśród uczniów 

szkół podstawowych. 

2. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I-IV szkół podstawowych. 

3. O doborze repertuaru (poezja, proza) decydują recytatorzy i ich opiekunowie. 

Jednak muszą to być utwory opublikowane. 

4. W czasie konkursu dzieci zostaną podzielone na dwie grupy wiekowe: 

 I grupa – dzieci z klas I-II SP, 

 II grupa – dzieci z klas III-IV SP. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie uczniów jest przygotowanie recytacji 

jednego utworu – może to być poezja lub fragment prozy 

6. Do konkursu powinny być zgłoszone dzieci wyłonione w drodze eliminacji 
szkolnych. Rezerwuje się dla poszczególnych szkół możliwość zgłoszenia 

następującej liczby recytatorów: 

- SP nr 2 w Twardogórze – 20 osób, 

- SP w Goszczu – 5 osób, 

- SP w Grabownie Wielkim – 5 osób. 
7. Listy uczestników prosimy dostarczyć na adres biblioteki (ul. Wielkopolska 11, 

Twardogóra)  lub adres e-mailowy: bibdzieci@gmail.com do piątku 22 kwietnia 

br.  

8. Uczestnicy konkursu oceniani będą według następujących kryteriów: 

 interpretacja, komunikatywność, 

 dobór tekstu, 

 dykcja, 

 ogólne wrażenie. 

9. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: 

 imię i nazwisko dziecka,  

 klasa, 

 imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu,  

 imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna przygotowującego recytatora, 

 wypełnione przez rodzica/opiekuna prawnego załączniki 1 i 2 do regulaminu 

niniejszego konkursu. 

10. W razie pytań można się kontaktować: 

tel.: (071) 315-80-17 lub na adres e-mail: bibdzieci@gmail.com 
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Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE O NAZWIE „XXIX Gminny Konkurs 

Recytatorski uczniów klas I-IV szkół podstawowych” w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy  

im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: _______________________________________________ 

DANE KONTAKTOWE: 

EMAIL: _______________________________ 

TELEFON: _____________________________ 

PLACÓWKA: ___________________________ 

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych moich / 

mojego dziecka* celem udziału w konkursie  dla potrzeb jego zorganizowania i przeprowadzania 

oraz działań związanych z jego zakończeniem, w tym sporządzeniem dyplomu / certyfikatu 

uczestnictwa. 

_______________________________________________ 

(podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego*) 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ OSOBY PEŁNOLETNIE / RODZICÓW, OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH OSÓB NIEPEŁNOLETNICH* 

 

1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich / mojego dziecka* 

………….……………………………………….…/…………………………………..… 

danych osobowych na potrzeby promocji konkursu/inicjatywy.  

2. Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) 

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka w 

formie zdjęć z zajęć, imprez oraz wydarzeń szkolnych, odbywających się w placówce, celem ich 

publikacji (*):  

 na stronie internetowej organizatora 

 na oficjalnym profilu organizatora w portalu społecznościowym Facebook 

 w materiałach promujących organizatora 

 w mediach lokalnych: Panorama Oleśnicka, INFO Twardogóra. 

3. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na 

potrzeby jak w oświadczeniu. 

............................................ 

(podpis) 

*niepotrzebne skreślić 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ORGANIZATORA KONKURSU 

Na podstawie 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), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych 
osobowych. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Administrator danych 
osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA  W TWARDOGÓRZE 
ul. Wielkopolska 11 
56-416 Twardogóra 
reprezentowana przez Dyrektora 

Inspektor Ochrony Danych Adres e-mail:  iod@twardogora.pl 

Dane kontaktowe 

Z AD można się skontaktować: 

 tel.: (+48) 71 3158017 

 e-mail: dyrektorbib@gmail.com 

Cele przetwarzania oraz 
podstawa prawna  

przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: 
a. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej 

liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) tj. na przetwarzanie Państwa danych celem promocji 

konkursu oraz prezentacji prac i ich autorów. 

Okres, przez który będą 
przetwarzane 

Pani/Pana dane osobowe będą:  
a. przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie 

wymagało Państwa świadomej i dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie; 

b. przez okres archiwizacji wskazany przepisami nakazującymi AD dalsze przetwarzanie Państwa danych. 

c. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany  

w Ustawie - Kodeks cywilny. 

Odbiorcy danych 
Podmiot przetwarzający 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a. podmioty, którym AD udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

(np. organy ścigania, ZUS, US); 

b. podmioty którym AD powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych (np. 

podmioty wspierające działalność Administratora Danych). 

Prawa osoby, której dane 
dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia (o ile przepisy prawa nie nakazują AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dodatkowe informacje 

a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne; 

b. konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych regulaminem konkursu jest brak możliwości 

udziału w wydarzeniu. 

c. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału 

człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Panią/Pana. 

d. Więcej informacji na temat przetwarzania przez Nas danych osobowych można znaleźć na stronie www 

placówki. 

mailto:dyrektorbib@gmail.com

