
REGULAMIN 

X BIBLIOTECZNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO: 

„W ZACZAROWANYM ŚWIECIE POEZJI. WIERSZE MARII KONOPNICKIEJ” 

 

 

I. Organizator: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia  

w Zawierciu; ul. Polska 35, 42-400 Zawiercie. 

 

II. Cele konkursu:  

1. Upowszechnianie dorobku polskich tworców literatury dla dzieci. 

2. Promowanie twórczości Marii Konopnickiej. 

3. Promocja czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci. 

4. Rozbudzanie wrażliwości na piękno ojczystego języka i upowszechnianie kultury 

żywego słowa. 

5. Zachęcanie dzieci do prezentowania własnych umiejętności. 

6. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci. 

 

III. Uczestnicy konkursu: 

Dzieci 6-letnie z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli 

publicznych i niepublicznych miasta Zawiercie i powiatu zawierciańskiego. 

 

IV. Zasady konkursu: 

1. Placówka może zgłosić 1 dziecko z każdej grupy 6-latków. 

2. Uczestnik prezentuje tylko 1 utwór (wiersz lub fragment wiersza; utwór może być 

prezentowany we fragmentach - dopuszcza się zmiany w oryginalnych tekstach). 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie Organizatorowi: 

− Formularza zgłoszeniowego (Załącznik Nr 1), 

− Zgody na przetwarzanie danych koordynatora placówki (Załącznik Nr 2), 

− Zgody na uczestnictwo w konkursie (Załącznik Nr 3), 

− Zgody na wykorzystanie wizerunku (Załącznik Nr 4). 

Wyżej wymienione, wypełnione dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać 

zeskanowane dokumenty na adres mailowy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

im. Józefa Lompy w Katowicach Filii w Zawierciu zawiercie@pbw.katowice.pl – 

w tytule maila należy wpisać: Konkurs Recytatorski. 

6. Termin nadsyłania zgłoszeń do 12.12.2022 r. 

7. Termin konkursu: 15.12.2022 r., godz. 10.00. 

8.  Miejsce konkursu: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.Lompy w Katowicach 

Filia w Zawierciu, ul. Polska 35, 42-400 Zawiercie. 

9. Uczestników oceniać będzie powołana przez organizatora Komisja Konkursowa. 

mailto:zawiercie@pbw.katowice.pl


10. Przedmiotem oceny konkursowej będzie: dobór tekstu i jego pamięciowe 

opanowanie, sposób prezentacji utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu konkursu. 

12. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane wyłącznie na potrzeby 

konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem 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 osobowych, Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.). 

 

V. Nagrody: 

1. Uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami. 

2. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy i nagrody książkowe. 

 

VI. Kontakt: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach  

Filia w Zawierciu 

ul. Polska 35, 42-400 Zawiercie  

tel. 326723536  

e-mail: zawiercie@pbw.katowice.pl 
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Załącznik Nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSZKOLA/SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

DO UDZIAŁUW X BIBLIOTECZNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM 

„W zaczarowanym świecie poezji i prozy. Wiersze Marii Konopnickiej” 

organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach 

Filię w Zawierciu. 

 
Nazwa 
szkoły/przedszkola 
 

 

 
Adres 
szkoły/przedszkola 
 

 

 
Imię i nazwisko  
Koordynatora 
placówki* 

 

 
Adres e-mail 
Koordynatora 
placówki 

 

 
Nr telefonu 
Koordynatora 
placówki 

 

Imię i nazwisko / 
Imiona i nazwiska 
uczestnika/ 
uczestników 
konkursu 
 
 
 

 

*Koordynator placówki tj. wychowawca przygotowujący dziecko/ucznia do udziału w konkursie 

 

 

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

Pieczątka, data i podpis dyrektora placówki 



Załącznik Nr 2 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH KOORDYNATORA PLACÓWKI 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji  

X Bibliotecznego Konkursu Recytatorskiego „W zaczarowanym świecie poezji i prozy. Wiersze 

Marii Konopnickiej” tj. w celach informacyjno-promocyjnych, dokumentacyjnych oraz w celu 

wyłonienia laureatów konkursu. 

 

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

                                                                                  Data, czytelny podpis koordynatora placówki 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z 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 (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach informuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy 
w Katowicach  z siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, tel. 2 258 38 38, e-mail: 
biblioteka@pbw.katowice.pl. 

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest 
Marek Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl). 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych placówki: 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach i będą udostępniane zgodnie 
z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą w tabeli powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Podane wyżej dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
5. Podane wyżej dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów. 
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do podanych przez Panią/Pana danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. 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. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. 
11. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje 

danych osobowych. 
12. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, 

w którym dane osobowe zostaną zebrane.  
 

 
 

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

                                                                                                                data i czytelny podpis koordynatora placówki 
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Załącznik Nr 3 

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

(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka)                             (miejscowość, data) 
 
 

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE  
prosimy zaznaczyć wybrane pole [  ] znakiem X 

 

[…]  Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 
 
………………................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 
 

w konkursie „W zaczarowanym świecie poezji i prozy. Wiersze Marii Konopnickiej” organizowanym przez 

Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach Filię w Zawierciu, z siedzibą  

w Zawierciu przy ul. Polska 35. 

 

[…]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach realizacji konkursu  

tj. w celach informacyjno-promocyjnych, dokumentacyjnych oraz w celu wyłonienia laureatów konkursu. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z 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 (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach informuje, że:  
13. Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy 

w Katowicach  z siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, tel 32 258 38 38, e-mail: 
biblioteka@pbw.katowice.pl. 

14. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest 
Marek Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl). 

15. Dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych placówki: 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach i będą udostępniane zgodnie 
z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą w tabeli powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

16. Podane wyżej dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
17. Podane wyżej dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
18. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów. 
19. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do podanych przez Panią/Pana danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

20. 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. 

21. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
22. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. 
23. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje 

danych osobowych. 
24. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, 

w którym dane osobowe zostaną zebrane.  
 

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

  (data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka) 
 



Załącznik Nr 4 

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

(imię i nazwisko)               (miejscowość, data) 
 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas konkursu 
„W zaczarowanym świecie poezji. Wiersze Marii Konopnickiej”, którego organizatorem jest: Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Zawierciu oraz wykorzystanie tego wizerunku 
poprzez umieszczanie zdjęć (prosimy zaznaczyć wybrane pole [   ] znakiem X - brak w danej pozycji zaznaczenia 
pola [   ] TAK lub [   ] NIE jest jednoznaczne z brakiem wyrażenia zgody): 
 

[    ] TAK          [     ] NIE  -  na stronie internetowej organizatora 
 

[    ] TAK          [     ] NIE – na portalu społecznościowym Facebook (fanpage organizatora) 
 

[    ] TAK          [     ] NIE – w kronice organizatora 
 

[    ] TAK          [     ] NIE – na ekspozycjach w siedzibie organizatora 
 

[    ] TAK          [     ] NIE – w publikacjach i folderach wydanych przez organizatora 
 
w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych organizatora. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z 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 (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach informuje, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa 

Lompy w Katowicach z siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, tel 32 258 38 38, e-
mail: biblioteka@pbw.katowice.pl. 

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest 
Marek Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl). 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych 
placówki: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach i będą udostępniane 
zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą w tabeli powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Pani/Pana wyżej podane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
5. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
6. Wyżej wymienione Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów. 
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. 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. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji związanych z niepodaniem 

danych osobowych. 
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje 

danych osobowych. 
12. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, 

w którym dane osobowe zostaną zebrane. 
 

........................................………………………………………………. 
                                                                                                                           (data i czytelny podpis) 
 


