
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

„KONSTYTUCJA- TRUDNE SŁOWO”

 § 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie, przy ul. Grenady 16.

2. Konkurs recytatorski „Konstytucja- trudne słowo” adresowany jest do uczniów klas 0 – III 
szkoły podstawowej.

§ 2. Cele konkursu

1. Upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku.

2. Kształtowanie postaw patriotycznych.

3. Upowszechnianie znajomości polskiej poezji patriotycznej.

4. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności 
recytatorskich.

5. Promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.

6. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

7. Artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.

§ 3. Czas trwania i przebieg konkursu

1. Zgłoszenia przyjmowane są na adres e-mail: kasperczykmarta.nauczyciel@gmail.com w 
dniach 19-30.04.2021 roku.

2. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

3. Konkurs przebiegać będzie w czterech kategoriach:

• I kategoria – uczniowie klas 0,

• II kategoria – uczniowie klas I, 

• III kategoria – uczniowie klas II,

• IV kategoria- uczniowie klas III.

4. Ogłoszenie wyników, podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie 
się 07.05.2021 roku, jego charakter będzie dostosowany do aktualnie panujących obostrzeń 
związanych z zagrożeniem epidemiologicznym.
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§ 4. Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas 0 – III szkoły podstawowej, którzy do dnia 
30.04.2021 roku  prześlą nagranie i skan własnoręcznie podpisanego oświadczania o 
zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku na podany 
wyżej adres e-mail. W tytule wiadomości należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

2. Konkurs będzie miał formę prezentacji jednego utworu nawiązujący do rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja (wybranego samodzielnie, lub z zamieszczonego poniżej katalogu).

3. Do konkursu można przystąpić wyłącznie indywidualnie.

4. Nagranie wideo powinno rozpoczynać się prezentacją uczestnika: imię i nazwisko, tytuł i 
autor przedstawianego utworu wraz z zaznaczeniem, że nagranie zostało przygotowane na 
konkurs recytatorski „Konstytucja- trudne słowo”.

5. Czas trwania utworu to maksymalnie 3 minuty. Wykonania dłuższe nie będą oceniane.

6. Nagranie całej sylwetki recytatora należy rejestrować z jednego ujęcia kamery/telefonu, bez 
cięć i najazdów, na jasnym, jednobarwnym tle. Niedopuszczalne są jakiekolwiek korekty 
nagrania (edycja dźwięku, zamiana podkładu dźwiękowego, jakakolwiek inna ingerencja 
cyfrowa w nagranie). Tego typu pliki będą dyskwalifikowane. Preferowany format pliku 
to .mpg.

7. Oceny wystąpień konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.

§ 5. Kryteria oceny 

1. Dobór utworu.

2. Znajomość tekstu.

3. Interpretacja utworu (intonacja, akcent, pauza, nasilenie głosu, rytm).

4. Kultura i wyrazistość słowa.

5. Ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu).

§ 6. Nagrody 

1. Przewidziane są 3 nagrody główne (I, II, III miejsce) w każdej kategorii oraz wyróżnienia.

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

§ 7. Pozostałe ustalenia 

1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

3. Osoba odpowiedzialna za realizację: mgr Marta Kasperczyk, kontakt przez zamieszczony 
powyżej adres e-mail oraz dziennik elektroniczny.
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OŚWIADCZENIE

Konkurs recytatorski „Konstytucja- trudne słowo”

1. Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin Konkursu recytatorskiego „Konstytucja- trudne słowo” 
organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

2.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych/danych  osobowych  mojego dziecka  w 
zakresie  określonym  przepisami  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia 10  maja  2018  r.  (Dz.U.
2018  poz.  1000),  rozporządzeniu  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (EU)  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.
Podanie przez uczestników danych osobowych lub w przypadku osób niepełnoletnich danych osobowych  
rodzica/opiekuna  prawnego  oraz  dziecka  jest  warunkiem  udziału  w  Konkursie. Administratorem danych
osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest w rozumieniu tej samej ustawy Organizator. 
Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora 
następujących danych: imię, nazwisko, adres, rok urodzenia, numer telefonu, e-mail.

3.  Wyrażam  zgodę  na  rozpowszechnianie  mojego  wizerunku/wizerunku  mojego  dziecka w publikacjach
informujących o Konkursie i promujących jego ideę bez ograniczeń czasowych  i terytorialnych w zapisie 
cyfrowym i reemisji. Oświadczam, że nie będę zgłaszał/a jakichkolwiek roszczeń z tytułu 
rozpowszechniania mojego wizerunku w mediach tradycyjnych i elektronicznych, w portalach 
społecznościowych oraz na stronie internetowej www.sp386.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informujemy, iż: 
1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana/dziecka jest  Szkoła Podstawową nr 386 im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego przy ul. Grenady 16 w Warszawie.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – iod@dbfo-wola.waw.pl.
3) Dane osobowe Pani/Pana/dziecka przetwarzane będą w zbiorze danych osobowych o nazwie „Uczestnicy-
konkurs recytatorski Konstytucja-trudne słowo 2020/2021”. Dane  są  zbierane  w  celu  ewidencji  oraz 
identyfikacji  uczestnika konkursu i wydania zaświadczenia uczestnictwa – zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 12 października 1993 r. (Dz. U. Nr 
103 z dnia 29 października 1993 r. poz.472).
4) Dane osobowe Pani/Pana/dziecka będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji i 
zakończenia konkursu.
5) Uczestnik, rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na  adres  Urzędu  
Ochrony  Danych  Osobowych,  ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa)  jeśli  uzna, że  przetwarzanie  danych  
osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie danych osobowych z dnia z dnia 10 
maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6) Oświadczam, że zostałam poinformowana/zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu 
do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawie do sprostowania (poprawiania) swoich 
danych jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawie do wstrzymania przetwarzania  lub  ich  usunięcia jeśli
zostały  zebrane  z  naruszeniem  ustawy  albo  gdy  są  już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały 
zebrane, poprzez dostarczenie takiego pisemnego żądania bezpośrednio do Szkoły Podstawowej nr 386 im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Grenady 16 w Warszawie.

…………………………………………………..
 Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*
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ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Wyrażam zgodę na udział: 

…………………………………………………………………………
 (imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika Konkursu)

którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym, 

w Konkursie recytatorskim „Konstytucja- trudne słowo”,

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy 
ul. Grenady 16 w Warszawie.

…………………………………………………..
 Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*

* Niepotrzebne skreślić

Oświadczenie należy wydrukować, podpisać i załączyć jego skan/zdjęcie w formularzu 
zgłoszeniowym.
.
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Katalog wierszy do wyboru:

1. „Konstytucja 3 maja” Agata Dziechciarczyk
2. „Trzeci Maj”- Michał Arct
3. „Trzeci maj Litwina” Rajnold Suchodolski
4. „Ślubowanie” Józef Stemler
5. „Rocznica” Stanisław Aleksandrzak
6. „Radosny dzień” Józef Relidzyński
7. „Czy to można zrozumieć” Janina Majewska
8. „Na dzień 3 Maja” Franciszek Karpiński
9. „Majowa Konstytucja” Kazimierz Surzyn
10. „Trzeci Maja” Stanisław Aleksandrzak
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