
 

 

 

REGULAMIN MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO  

KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

pt. „CO SŁONKO WIDZIAŁO” 

OBJĘTEGO HONOROWYM PATRONATEM WÓJTA 

GMINY SUWAŁKI 

 

I. Organizator: 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku, Oddział Przedszkolny w Starym 

Folwarku.  Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu  p. Małgorzata Wróblewska, 

wychowawczyni Oddziału Przedszkolnego w Starym Folwarku   ( tel. do kontaktu 798-044-554 ).  

II. Cele konkursu: 

1. Artystyczna aktywizacja przedszkolaków 

2. Popularyzowanie poezji dziecięcej.   

3. Upowszechnianie kultury języka wśród dzieci. 

4. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją. 



 

5. Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci. 

6. Promocja talentów. 

III. Udział w konkursie: 

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat z Punktów Przedszkolnych  

i Oddziałów Przedszkolnych ze  Szkół Podstawowych prowadzonych  przez  Gminę Suwałki. 

2. Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych: 

-  dzieci z Punktów Przedszkolnych                  

-  dzieci z Oddziałów Przedszkolnych.                  

3. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersza o tematyce 

wiosennej, dostosowanej do możliwości odtwórczych wykonawcy. 

 

4. Jeden oddział przedszkolny i punkt przedszkolny może zgłosić maksymalnie  po dwóch 

 uczestników.  

IV. Sprawy organizacyjne: 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przysłanie  kart zgłoszeniowych wraz z kopią wybranego 

wiersza recytowanego przez  uczestnika 

do dnia 27.05.2022 r. do godz. 15:00 (załącznik nr 1)   

na   adres : Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku 

                     Stary Folwark 49 

                     16-402 Suwałki 

 

wpisując w tytule: Konkurs „Co słonko widziało” 

 

2. Konkurs Recytatorski odbędzie się 31.05.2022r.  o godz. 10:00. w  Szkole Podstawowej  

im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku. 

3. W każdej kategorii wiekowej jury przyzna 3 nagrody główne  i wyróżnienia.       

4. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

V. Kryteria oceny: 

1. Wykonawców oceniać będzie jury. 

2. Jury oceniać będzie prezentacje według następujących kryteriów: 



 

- dobór repertuaru, 

 -  zgodność z tematem,                                                                           

-  kultura i wyrazistość słowa,                                                        

-  dykcja, emisja głosu, tempo, modulacja, intonacja,                                  

-  interpretacja utworu, 

-  ogólny wyraz artystyczny. 

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne będą  również w wersji PDF 

na stronie internetowej szkoły:  https://www.staryfolwark.edu.pl/ 

VI.  Pozostałe ustalenia 

1.Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

2.Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

                                                                                                                          

                                                                                                                        Małgorzata Wróblewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.staryfolwark.edu.pl/


 

 

 

Załącznik nr 1  do regulaminu konkursu. 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO  KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO PT. „CO SŁONKO WIDZIAŁO” 

Po zapoznaniu się z regulaminem Międzyprzedszkolnego  Konkursu Recytatorskiego 

oraz klauzulą informacyjną RODO wyrażam zgodę na udział w konkursie: 

1. Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………………………… 

2. Przedszkole (nazwa, adres, telefon, e-mail): 

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

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

3. Nazwa grupy przedszkolnej: ……………………………………………………….…………………. 

4. Wiek uczestnika: ……………………………………………………………………….………………….. 

5. Recytowany utwór ( tytuł, imię i nazwisko autora ): 

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

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

6. Nauczyciel/rodzic/opiekun (imię i nazwisko, telefon kontaktowy): 

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

Uprzejmie prosimy o dołączenie do karty zgłoszeniowej 

tekstu recytowanego wiersza. 

Organizatorzy 



 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu. 

OŚWIADCZENIE 

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie  jego danych w związku z Międzyprzedszkolnym  Konkursem 

Recytatorskim pt. „Co słonko widziało” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Starym Folwarku.  

1.Moje dane osobowe: 

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

(imię i nazwisko) 

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

(nazwa i adres szkoły) 

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

2. Wyrażam/ nie wyrażam * zgodę/y na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych 

(podanych powyżej) w celu organizacji konkursu recytatorskiego pt. „Co słonko widziało” 

3. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę /y na zamieszczanie moich danych osobowych  na stronie internetowej 

i portalach społecznościowych organizatora konkursu, w szczególności informując o jego wynikach. 

4. Oświadczam, że wiem iż wyrażone powyżej zgody mogą być w dowolnym momencie odwołane. 

5. Oświadczam,  że zostałem poinformowany/a o tym, że  

1) Administratorem  moich  danych osobowych  jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w 

Starym Folwarku, Stary Folwark 49, 16-402 Suwałki  

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu recytatorskiego „Co słonko widziało” 

na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)  

3) Dane osobowe przetwarzane będą bezterminowo    

4) Posiadam oprawo do zadania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania 

5) Jeżeli uważam, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, mam prawo  wniesienia skargi  do 

Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora (adres 

siedziby: ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa ) 

6) Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne 

7) Administrator nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych 

8) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu  

…………………………………………….                                                      ……………………………………………………………………. 
(data)                                                                                                                           (czytelny podpis nauczyciela)  

*niepotrzebne skreślić 



 

 

 

 

Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu. 

OŚWIADCZENIE 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego)  na udział dziecka  w Międzyprzedszkolnym  Konkursie 

Recytatorskim pt. „Co słonko widziało” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Starym Folwarku.  

1.Wyrażam zgodę na udział w konkursie mojego dziecka: 

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

(imię i nazwisko, grupa przedszkolna) 

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

(nazwa i adres szkoły) 

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

(dane rodzica/opiekuna prawnego: imię  i nazwisko 

2. Wyrażam/ nie wyrażam * zgodę/y na przetwarzanie przez organizatora  danych osobowych mojego 

dziecka oraz moich (podanych powyżej) w celu organizacji konkursu recytatorskiego pt. „Co słonko 

widziało” 

3. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę /y na zamieszczanie  danych osobowych mojego dziecka  na stronie 

internetowej i portalach społecznościowych organizatora konkursu, w szczególności informując o jego 

wynikach. 

4.Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę/y na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie  publikowanie 

wizerunku mojego dziecka na stronie  internetowej i portalach społecznościowych organizatora 

konkursu. 

5. Oświadczam, że wiem iż wyrażone powyżej zgody mogą być w dowolnym momencie odwołane. 

6. Oświadczam,  że zostałam/em  poinformowany/a o tym, że  

1) Administratorem  danych osobowych moich  mojego dziecka  jest Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Starym Folwarku, Stary Folwark 49, 16-402 Suwałki  

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu recytatorskiego „Co słonko widziało” 

na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)  

3) Dane osobowe przetwarzane będą bezterminowo    

4) Posiadam oprawo do zadania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania 



 

5) Jeżeli uważam, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, mam prawo  wniesienia skargi  do 

Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora (adres 

siedziby: ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa ) 

6) Podanie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału 

dziecka w konkursie 

7) Administrator nie zamierza przekazywać podanych  danych osobowych do państwa trzeciego, ani do 

organizacji międzynarodowych 

8) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu  

…………………………………………….                                              ……………………………………………………………………… 
(data)                                                                                                                             (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS 

RECYTATORSKI 

pt. „Co słonko widziało” 

OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM 

WÓJTA GMINY SUWAŁKI 

dla dzieci w wieku 3-6 lat. 

 
Termin nadsyłania materiałów:  

do 27 maja 2022r. 

Regulamin oraz więcej informacji 

na stronie internetowej 

https://www.staryfolwark.edu.pl/ 

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 

w Starym Folwarku 

 

https://www.staryfolwark.edu.pl/

