
REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

 

„Pory roku wierszem malowane” 

 

I Organizatorzy konkursu:  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach  

 

II Cele konkursu: 

1. Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie. 

2. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród  uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjalnych. 

3. Promowanie talentu dzieci i młodzieży. 

4. Pobudzanie aktywności czytelniczej. 

 

III Kategorie konkursu: 

1. Szkoła podstawowa: 

a. Klasy 1 - 3 

b. Klasy 4 - 8 

2. Szkoła przysposabiająca do pracy 

 

IV Zasady prezentacji: 

1. Uczestnicy konkursu prezentują utwory znanych autorów lub wiersze własnego autorstwa. 

2. Tematyka wierszy – pory roku. 

3. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu. 

4. Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny oraz 

kreatywność w tworzeniu własnego utworu. 

 

V Warunki uczestnictwa: 

Warunkiem jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie i przesłanie na adres Organizatora karty 

zgłoszenia do 19.04.2022 roku z dopiskiem „Konkurs recytatorski”. Prawo zgłaszania 

kandydatów do konkursu przysługuje: nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, 

nauczycielom języka polskiego lub bibliotekarzom. Szczegółowe informacje nt. konkursu 

będą zamieszczone na stronie: http://sosw.suwalki.pl lub udzielane mailowo: 

poryroku.wierszem@wp.pl 

 

http://sosw.suwalki.pl/
mailto:poryroku.wierszem@wp.pl


Adres Organizatora: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 

ul. Przytorowa 8 

16-400 Suwałki 

 

Adres e-mail: 

poryroku.wierszem@wp.pl 

 

VI Termin i miejsce konkursu: 

Konkurs odbędzie się 25.04.2022 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 

w Suwałkach o godzinie 10:00. 
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Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA KONKURS 

RECYTATORSKI 
organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 

w Suwałkach 

 

1. Imię i nazwisko (ucznia).................................................................................... 

2. Imię i nazwisko (opiekuna/nauczyciela)……………………………………… 

3. Szkoła ................................................................................................................ 

4. Telefon (opiekuna/nauczyciela) ........................................................................ 

5. Kategoria: * 

Szkoła podstawowa: 

a) Klasy 1 - 3 

b) Klasy 4 - 8 

Szkoła przysposabiająca do pracy  

(* podkreślić właściwą kategorię) 

6. Autor i tytuł utworu............................................................................................ 

…………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu recytatorskiego. 

 
 .......................................................................................... 
    (data i podpis opiekuna / nauczyciela uczestnika konkursu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1  

w Suwałkach do dnia 19.04.2022 roku. 
 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a 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) (Dz. Urz. UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka 

 

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

/imię i nazwisko dziecka/ 

 

przez  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Suwałkach,  

ul. Przytorowa 8 w celu przeprowadzenia konkursu recytatorskiego.: „Pory roku wierszem 

malowane”, promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku szkoły, także  

w ramach informacji zamieszczanych na jej stronie internetowej. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, że administratorem moich 

danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1  

w Suwałkach, o przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych 

uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do 

ich poprawiania. Oświadczam również, że podałam/-em moje dane osobowe dobrowolnie. 

                                                                                   

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

                                                         /czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego/ 

Zgodnie z RODO Informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest 

Specjalny  Ośrodek  Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Suwałkach, ul. Przytorowa 8, 16-400 Suwałki, tel. 87 566 29 53, 

e-mail sekretariat@sosw1.suwalki.eu 

2. Celem zbierania danych jest  wyłącznie realizacja konkursu recytatorskiego, promocji osiągnięć 

 i pozytywnego wizerunku placówki. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych 

będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

6. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 164). 

mailto:sekretariat@sosw1.suwalki.eu


Załącznik nr 3 

 

…………………………… 
     /imię i nazwisko nauczyciela/ 

…………………………… 
   /szkoła/ 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a 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) (Dz. Urz. UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1  

w Suwałkach, ul. Przytorowa 8 w celu przeprowadzenia konkursu recytatorskiego pt.: „Pory 

roku wierszem malowane”. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, że administratorem moich 

danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1  

w Suwałkach, o przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych 

uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie  

do ich poprawiania. Oświadczam również, że podałam/-em moje dane osobowe dobrowolnie. 

                                                                                  

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

                                                         /czytelny podpis nauczyciela/ 

 
Zgodnie z RODO Informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest 

Specjalny  Ośrodek  Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Suwałkach, ul. Przytorowa 8, 16-400 Suwałki, tel. 87 566 29 53, 

e-mail sekretariat@sosw1.suwalki.eu 

2. Celem zbierania danych jest  wyłącznie realizacja konkursu recytatorskiego, promocji osiągnięć i pozytywnego 

wizerunku placówki. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych 

będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

6. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 164). 
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