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Regulamin Konkursu Interpretacji Poezji Dziecięcej 

 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne Jelonek w Papowie Toruńskim. 

2. Koordynatorami konkursu są Monika Kobusińska i Magdalena Kozłowska. 

Cele konkursu 

1. Wzbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą. 

2. Krzewienie kultury żywego słowa. 

Adresaci konkursu 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku: 3-4 lata (I kategoria wiekowa) oraz 5-6 lat 

(II kategoria wiekowa), uczęszczające do placówek oświatowych położonych na terenie 

Gminy Łysomice. 

2. Obie kategorie wiekowe będą oceniane oddzielnie. 

Warunki uczestnictwa 

1. Wychowawcy oddziałów wybierają uczestników spośród swoich wychowanków. Każdy 

oddział może zgłosić maksymalnie 2 uczestników. 

2. Zgłoszenia udziału dziecka w konkursie dokonuje wychowawca oddziału poprzez przesłanie 

nagrania wideo z występem dziecka za pośrednictwem strony WeTransfer na adres 

magdalena.kozlowska@przedszkole-jelonek.pl (w tytule należy wpisać imię i nazwisko 

uczestnika, wiek oraz nazwę placówki/oddziału). Do nagrania należy dołączyć skan lub 

zdjęcie podpisanych oświadczeń dołączonych do niniejszego regulaminu. 

Załącznika nr 1 nie muszą dołączać dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego 

Jelonek. 

3. Czas trwania konkursu: 26.04.2021 r. - 14.05.2021 r. 

4. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać do dnia 14.05.2021 r. 

5. Dziecko recytuje dowolny wiersz.  

6. Zgłoszenie dziecka do konkursu równoznaczne jest ze znajomością i akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

Komisja sędziowska 

1. Konkursowa komisja sędziowska powołana przez organizatora, dokona oceny przesłanych 

nagrań i na tej podstawie wyłoni laureatów w dniu 20.05.2021 r. 
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2. Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna. 

Kryteria oceny 

1. Komisja ocenia występy dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4-latki i 5-6-latki. 

2. Na ocenę mają wpływ poniższe elementy: 

• dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie 

• interpretacja tekstu 

• ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój) 

Nagrody 

1. Komisja sędziowska wyłoni spośród uczestników laureatów, przyznając I, II i III miejsce w 

każdej kategorii wiekowej. 

2. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia wyróżnień. 

4. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w konkursie. 

Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w trakcie trwania konkursu i 

zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o zaistniałych zmianach. 

 

 
Klauzula informacyjna 

 
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), publ. 
Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:   
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Jelonek w Papowie Toruńskim (ul. 
Warszawska 24, 87-148 Papowo Toruńskie, tel.: 56 678 32 83).  
2.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.  
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.  
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.   
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.   
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 
osobowe w imieniu Administratora.   
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 
a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Państwa danych.  
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem 
przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
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Załącznik nr 1 
 
Klauzula zgody 
 
Proszę wstawić znak „X” 
 

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) 
 

w Konkursie Interpretacji Poezji Dziecięcej organizowanym przez Przedszkole Publiczne 
Jelonek w Papowie Toruńskim. 

 

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i akceptuję regulamin konkursu.  

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu 
wzięcia udziału w Konkursie Interpretacji Poezji Dziecięcej. Jestem świadomy, że zgoda jest 
dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością 
przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej oceniania i wynagradzania przez 
organizatora. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest 
Przedszkole Publiczne Jelonek. 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku 
mojego dziecka, w tym imienia i nazwiska oraz nazwy placówki, do której uczęszcza w celu i 
zakresie niezbędnym do publikacji przez Przedszkole Publiczne Jelonek w Papowie Toruńskim 
jego wyników, osiągnięć i prac na stronie internetowej przedszkola, Gminy Łysomice, 
portalach społecznościowych Gminy Łysomice, kronice przedszkolnej, gazetkach, broszurach, 
a także na gablotach i tablicach ściennych oraz wydawnictwach w celach promocyjnych. Zgoda 
ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania. 

 

 

……………………………………………………………………….. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

                                                                                                                         
 


