
 
 
 

XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 

 

IMPRESJE 2019 

„Życie” 

 

 
 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. ks. Jana Twardowskiego  

w Komprachcicach  



  

 
Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. ks. Jana Twardowskiego  

w Komprachcicach  

  

 

Serdecznie zapraszamy 

 

uczniów Państwa szkoły do uczestnictwa w XI edycji Międzyszkolnego Konkursu 

Recytatorskiego „Impresje... 2019”. 

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Życie”. Taka też jest tematyka konkursu              

i utworów, których recytację będzie oceniało profesjonalne jury. 

Celem konkursu jest uwrażliwienie uczniów na piękno słowa pisanego, po które 

młodzież sięga rzadziej, niż niegdyś - oraz uwrażliwienie na piękno języka 

mówionego,kształtowanie umiejętności pięknego mówienia, wyrażania uczuć – także w 

sposób pozawerbalny.  

Gościem specjalnym oraz członkiem jury w tegorocznej edycji będzie poetka  

MONIKA MACIEJCZYK. 

Serdecznie zapraszamy uczestników konkursu na spotkanie z panią  

poetką, które odbędzie się po przesłuchaniu wszystkich uczestników. 

 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu  

Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach  

Tel. : 774647737 (lub505747412) 

(odpowiedzialna: Stefania Gwóźdź) lub odwiedzając stronę internetową szkoły:  

http://www.psp.komprachcice.pl 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres szkoły lub mail podany w regulaminie p. VI. 

Liczymy na udział Państwa szkoły w organizowanym przez nas konkursie. 

Serdecznie zapraszamy!  

 

 

Organizatorzy: Stefania Gwóźdź 

   Dorota Macioszek 

 

 



 

 

Regulamin 

XI Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego 

Impresje... „ŻYCIE” 2019 

 

I.Organizator: 
 

 Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna oraz pedagog Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach. 

 

II.   Cele konkursu: 

 

 Popularyzacja literatury pięknej i pomoc w odkrywaniu jej wartości. 

 Zainteresowanie uczniów pozytywnymi wartościami jako profilaktyka przeciw 

wszelkim zagrożeniom i uzależnieniom młodzieży. 

 Stwarzanie dzieciom możliwości zaprezentowania wartościowych utworów 

poetyckich. 

 Pomoc w odkrywaniu piękna i wartości słowa pisanego – w dobie współczesnych 

środków medialnych, dbałość o piękno języka mówionego. 

 Rozbudzanie wrażliwości emocjonalnej, artystycznej i literackiej u młodzieży. 

 Kształtowanie umiejętności dotyczących ww. zagadnień. 

 

III.   Zasady uczestnictwa: 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI i klas 

VII – VIII oraz  III klas szkół gimnazjalnych. 

2. Każda szkoła może zgłosić 3 uczniów w kategorii klas IV-VI oraz 3 uczniów        

w kategorii starszej (kl. VII – VIII - szkoły podstawowej i  klas III gimnazjalnych) 

3. Wymagana jest dobra dykcja i poprawna wymowa. 

4. Program: 

 Prezentacja  1 utworu poetyckiego, którego recytacja potrwa do pięciu 

minut.  

 Repertuar powinien być starannie dobrany pod względem wartości 

literackiej i dostosowany do sugerowanej tematyki danej edycji konkursu 

(w tej edycji: Impresje... „Życie”), adekwatny do poziomu intelektualnego  

i emocjonalnego dziecka, jego osobowości, predyspozycji. 

 Przy uwzględnieniu powyższych wymagań – wybór tekstu pozostawia się 

wykonawcy. 

5. Kartę zgłoszeniową uczestnika oraz zał. 1 i zał. 2 (zgody na przetwarzanie  

danych osobowych i wizerunku) należy przesłać (poczta, fax, mail  itp.) do dnia 

24 kwietnia 2019 r. (patrz p. VI regulaminu). 

Druk zgłoszenia i druki zgody – w załączeniu – można pobrać także na stronie 

internetowej szkoły. 

6. W sytuacjach losowych - po tym terminie – prosimy o kontakt telefoniczny w 

sprawie zgłoszenia uczestnika.  

 

IV.  Przebieg konkursu::  

 

1. Konkurs odbędzie się w dniu 29.04.2019 r. o godz. 9.30 w Publicznej Szkole 

Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach przy ul. Szkolnej 18. 

2. Przesłuchanie uczestników odbędzie się w 2 etapach (dla obu grup wiekowych). 

3. Dla uczestników konkursu przewidziany jest udział w spotkaniu z poetką. 



 

 

 

V.  Ocena, jury: 

 

1. Występujących uczniów oceniać będzie profesjonalne i niezależne jury, według 

zaproponowanych kryteriów: 

a. Stosowność doboru repertuaru do predyspozycji, wrażliwości, poziomu 

intelektualnego, dojrzałości emocjonalnej wykonawcy. 

b. Walory artystyczne prezentowanych utworów. 

c. Interpretacja. 

d. Dykcja. 

e. Ogólne wrażenie artystyczne. 

 

2. Dla zwycięzców wyłonionych przez profesjonalne jury, przewidziane są dyplomy           

i  nagrody.  

3. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień i dodatkowych nagród, oprócz wyłonionych 

zwycięzców, poza przyznanymi miejscami. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 

VI.  Informacje. 

 

1. Informacje związane z konkursem można znaleźć na stronie internetowej szkoły  

http://www.psp.komprachcice.pl lub dzwoniąc  na numery tel. podane poniżej        

w p.2-3. 

2. Karty zgłoszenia proszę przesłać  na adres szkoły pocztą lub fax. lub e-mail.: 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego                                

w Komprachcicach, ul. Szkolna 18, 46 - 070 Komprachcice 

 

stegwoz71@eszkola.opolskie.pl 

 

 

3. Dane kontaktowe / odpowiedzialna za konkurs.: 

 

Stefania Gwóźdź 

 

e-mail: stegwoz71@eszkola.opolskie.pl 

Tel./fax. PSP: 077 4647737  
( lub tel. pryw.: 505747412) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psp.komprachcice.pl/
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XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Impresje… „ŻYCIE” 2019 

 

Karta zgłoszenia UCZESTNIKA 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika ......................................................................................... 

 

2. Szkoła ......................................................................................................................... 

 

3. Klasa .......................................................................................................................... 

 

4. Wiek uczestnika .......................................................................................................... 

 

5. Autor i tytuł utworu poetyckiego:  

 

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

 

 

6. Przybliżony czas trwania …………………………………………………………………… 

 

7. Imię i nazwisko osoby przygotowującej ucznia: 

 

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

 

8. Imię i nazwisko opiekuna oddelegowanego ze szkoły 

 

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

 

9. Imię i nazwisko, tel./e-mail osoby odpowiedzialnej za konkurs na terenie Państwa 

placówki – (dane dla ułatwienia kontaktu - tylko dla organizatora.) 

 

               Tel.: ……………..              e-mail:  ………………………….. 

 

UWAGA! Prosimy o: 

A)  wypełnienie formularzy:  

Zał. 1: Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu w zakresie dotyczącym 

organizacji  i przebiegu konkursu  

Zał. 2: Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby dorosłej/opiekuna obecnego na 

konkursie w zakresie dotyczącym organizacji  i przebiegu konkursu  

B) Przesłanie wypełnionych formularzy: zał. 1(s.1-2) i zał. 2 (s.1-2) razem z kartami 

zgłoszenia uczestników konkursu. 

Wypełnienie i przesłanie w/w dokumentów jest obowiązkowe.  

 

Organizator 

 



 

 

Zał. 1 (s. 1-2) 
 
 
 
 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU (DZIECKO-UCZESTNIK KONKURSU) 
 

 

............................................................................................................................... 
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego 

 
………………………………………………  
PESEL 
 
Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 880 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: 

RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie 

wizerunku mojego dziecka  

 

……………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko dziecka)  

 

przez Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Szkolna 18, 46-070 Komprachcice, 

(dalej: PSP w Komprachcicach ) w celach informacyjnych i promocyjnych, związanych z realizowanym 

XI Międzyszkolnym Konkursem Recytatorskim Impresje… „Życie” 2019. Zgoda na 

rozpowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak zamieszczanie 

wizerunku w gablotach ściennych na terenie PSP w Komprachcicach, w gazecie regionalnej pt. „Wieści 

Gminne” i/lub w „Nowej Trybunie Opolskiej” oraz przetwarzanie wizerunku w wersji elektronicznej, na 

stornie internetowej PSP w Komprachcicach oraz  w mediach społecznościowych, tj. na portalu 

społecznościowym FACEBOOK* prowadzonym przez PSP w Komprachcicach. 

Wizerunek może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami do momentu  cofnięcia 

mojej zgody.   
 

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

Data i czytelny podpis pracownika  

 
 

  

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych w 

oparciu o art. 13 ust.1 i 2 RODO   
................................................................ 

Data i czytelny podpis pracownika  

 

 

 
* Zob. https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/update – deklarujący zapewnia administratora o znajomości regulaminu i zasad korzystania z 

portalu Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verte! 

 

 

 



 

 

 

 

c. d. ZAŁ. 1 (ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU: DZIECKO-UCZESTNIK 
KONKURSU) 

 

 

 

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych  

 
Zgodnie z art. 13 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 (zwanej dalej RODO) Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach ul. Szkolna 18, 46-070 Komprachcice  
informuje że:  

1. Administratorem Danych Osobowych  jest   Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 
Twardowskiego w Komprachcicach ul. Szkolna 18, 46-070 Komprachcice  zwany  dalej 
Administratorem  

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych  możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: 
inspektor@kancelaria-odo.pl lub na adres siedziby Administratora  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach promocyjnych i informacyjnych, w związku  z organizowanym 
XI Międzyszkolnym Konkursem Recytatorskim Impresje… „Życie” 2019    przez Administratora na 
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody  zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a RODO 

4. Wizerunek Pani/Pana dziecka może zostać udostępniony odbiorcom takim jak: podmioty odpowiedzialne za 
prowadzenie i utrzymanie strony www oraz podmiotom zapewniającym obecność Administratora  w mediach 
społecznościowych, jak też organowi prowadzącemu: Urzędowi Gminy w Komprachcicach, w tym w celu 
umieszczenia informacji z wydarzenia w miesięczniku gminnym  „Wieści”; udostępnienie wizerunku Redakcji 
„Nowej Trybuny Opolskiej” oraz podmiotom i instytucjom, które posiadają dostęp do ich danych w oparciu 
o obowiązujące przepisy prawa; 

5. Administrator nie planuje  przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy 
czym wskazać należy iż lokalizacja miejsca docelowego przechowywania zdjęć w związku z umieszczeniem 
ich na stronie Facebooka może wiązać się z lokalizacją serwera danych poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym; 

6. Posiada Pani/Pan  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, otrzymania ich kopii, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych; 

8. Posiada Pani/Pan   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w 
przypadku kiedy uzna Pani/Pan  że dane  przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

9. Dane przetwarzane będą do momentu uzasadniającego ich przetwarzanie dla celów informacyjnych i 
promocji,   lub do momentu cofnięcia  przez Panią/Pana zgody .  

10. Wyrażenie zgody na prztwarzanie danych jest dobrowolne,  przy czym brak zgody może utrudnić 
organizoatorowi konkursu tj. PSP w Komprachcicach utrwalenie wydarzenia.    
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Zał. 2     (s. 1-2) 
 
 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU OSOBY DOROSŁEJ 
 

 

............................................................................................................................... 
Imię i nazwisko osoby  

 
………………………………………………  
PESEL 
 
Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 880 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: 

RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego 

wizerunku  przez Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Szkolna 18, 46-070 

Komprachcice, (dalej: PSP w Komprachcicach ) w celach informacyjnych i promocyjnych, związanych z 

realizowanym XI Międzyszkolnym Konkursem Recytatorskim Impresje… „Życie” 2019. Zgoda na 

rozpowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak zamieszczanie 

wizerunku w gablotach ściennych na terenie PSP w Komprachcicach; w miesięczniku pt. „Wieści 

Gminne”;  i/lub w „Nowej Trybunie Opolskiej” oraz przetwarzanie wizerunku w wersji elektronicznej, na 

stornie internetowej PSP w Komprachcicach oraz  w mediach społecznościowych, tj. na portalu 

społecznościowym FACEBOOK* prowadzonym przez PSP w Komprachcicach. 

Wizerunek może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami do momentu  cofnięcia 

mojej zgody.   
 

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

Data i czytelny podpis pracownika  

 
 

  

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych w 

oparciu o art. 13 ust.1 i 2 RODO   
................................................................ 

data i czytelny podpis pracownika  

 

 

 
* Zob. https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/update – deklarujący zapewnia administratora o znajomości regulaminu i zasad korzystania z 

portalu Facebook 

 

 

 

 

Verte! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

C. d. ZAŁ.. 2 ( ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU OSOBY DOROSŁEJ) 
 

 

 

 

 

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych  

 
Zgodnie z art. 13 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 (zwanej dalej RODO) Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach, ul. Szkolna 18, 46-070 
Komprachcice informuje że:  

1. Administratorem Danych Osobowych  jest  Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 
Twardowskiego w Komprachcicach, ul. Szkolna 18, 46-070 Komprachcice zwany  dalej 
Administratorem.  

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych  możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: 
inspektor@kancelaria-odo.pl lub na adres siedziby Administratora  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach promocyjnych i informacyjnych, w związku  z organizowanym 
XI Międzyszkolnym Konkursem Recytatorskim Impresje… „Życie” 2019  przez Administratora na 
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody  zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a RODO 

4. Pani/Pana wizerunek może zostać udostępniony odbiorcom takim jak: podmioty odpowiedzialne za 

prowadzenie i utrzymanie strony www oraz podmiotom zapewniającym obecność Administratora  w 

mediach społecznościowych, jak też organowi prowadzącemu: Urzędowi Gminy w Komprachcicach, w 

tym w celu umieszczenia informacji z wydarzenia w miesięczniku gminnym  „Wieści”; udostępnienie 

wizerunku Redakcji „Nowej Trybuny Opolskiej” oraz podmiotom i instytucjom, które posiadają dostęp 

do ich danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; 

5. Administrator nie planuje  przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy 
czym wskazać należy iż lokalizacja miejsca docelowego przechowywania zdjęć w związku z umieszczeniem 
ich na stronie Facebooka może wiązać się z lokalizacją serwera danych poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym; 

6. Posiada Pani/Pan  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych; 

8. Posiada Pani/Pan   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w 
przypadku kiedy uzna Pani/Pan  że dane  przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

9. Dane przetwarzane będą do momentu uzasadniającego ich przetwarzanie dla celów informacyjnych i 
promocji,   lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody .  

10. Wyrażenie zgody na prztwarzanie danych jest dobrowolne,  przy czym brak zgody może utrudnić 
organizoatorowi konkursu tj. PSP w Komprachcicach utrwalenie wydarzenia.    
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