
 
 

R E G U L A M I N  

XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
KRASOMÓWCZEGO 

 
I. Organizacja konkursu 
 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Czerniejewie. 

2. Wszelkie sprawy związane z przebiegiem konkursu należy kierować 

na adres: Szkoła Podstawowa w Czerniejewie, 62-250 Czerniejewo, ul. 

Szkolna 3, tel.: 061/4291340; e-mail: zsp@czerniejewo.pl 

II. Cele konkursu: 

− rozwijanie inicjatyw twórczych wśród młodzieży; 

− rozbudzanie miłości do małej ojczyzny; 

− rozbudzanie zainteresowań kulturą danego regionu i kraju; 

− zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka 

ojczystego; 

− rozbudzenie zamiłowania do pięknego, sugestywnego mówienia; 

− kształtowanie i rozwijanie umiejętności poprawnego, jasnego 

i logicznego formułowania myśli; 

− rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży; 

− rozbudzanie uczuć patriotycznych; 

− przeciwdziałanie zachowaniom patologicznym wśród dzieci 

i młodzieży. 

III. Konkurs adresowany jest do  młodzieży szkolnej  klas IV-VI, kl. VII – VIII  

szkoły podstawowej z terenu całego kraju. 

IV. Istotą konkursu jest przygotowanie przez uczestnika określonego tematu 

i zaprezentowanie go w 3-5 min. wystąpieniu. 

Klasy IV-VI szkoły podstawowej przygotowują temat związany z treścią 

dowolnych baśni, mitów i legend i prezentują go posługując się barwnym 



językiem retoryki. 

Zadaniem uczniów klas VII-VIII jest  przygotowanie i zaprezentowanie 

autorskiego tekstu o dowolnej tematyce. Wskazana jest tematyka zw. z 

turystyką, krajoznawstwem i historią naszego kraju lub regionu. Sugerujemy 

prezentację walorów krajobrazowych własnego regionu, jego zabytków, 

historii, osiągnięć i sylwetek ciekawych ludzi zasłużonych dla kraju i małej 

ojczyzny. Wybór pozostawiamy twórczej inwencji uczestnika. 

Wypowiedzi powinny być spontaniczne, sugestywne, zaprezentowane barwną  

i piękną polszczyzną. 

V. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i finału ogólnopolskiego 

Etap szkolny: za przeprowadzenie konkursu na tym etapie odpowiedzialni 

są nauczyciele bibliotekarze przy współpracy z nauczycielami języka 

polskiego; 

1. Do finałowego etapu konkursu należy wybrać po dwóch uczestników z 

każdej grupy wiekowej:   

• kl. IV-VI – 2 uczestników, 

• kl. VII- VIII – 2 uczestników. 

2. Imienne zgłoszenia uczestników (wzór poniżej) należy przesłać do  

12 maja 2023 roku na adres: 

Szkoła Podstawowa w Czerniejewie, ul. Szkolna 3;  62-250 Czerniejewo 

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje: imię i nazwisko 

uczestnika, nazwisko opiekuna, prezentowany temat, klasa  i nazwa i adres 

szkoły, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, województwo. 

Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenia o następującej treści:  

„Ja, niżej podpisana/ny oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem 

konkursu, w szczególności informacją dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych przez Szkołę Podstawową w Czerniejewie i wyrażam zgodę  na 

przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka 

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 (określane jako „RODO”) 

w zakresie: imienia i nazwiska uczestnika, nazwiska opiekuna, nr telefonu 



kontaktowego, adresu e-mail w celu uczestnictwa w XI Ogólnopolskim 

Konkursie Krasomówczym.” 

oraz opcjonalnie 

„Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów wizerunku uczestnika 

konkursu utrwalonego podczas rozstrzygnięcia „XI Ogólnopolskiego 

Konkursu Krasomówczego", na stronach internetowych i profilach w 

portalach społecznościowych (Facebook) organizatorów konkursu, a także w 

lokalnych mediach i na stronach internetowych organu prowadzącego 

(Gminy Czerniejewo)”. 

Oświadczenie powinno zostać podpisane przez opiekuna prawnego osoby 

małoletniej.  

Wzór oświadczenia poniżej. 

3. Organizatorzy zamierzają opublikować prezentowane teksty, więc prosimy 

o przesłanie ich w wersji elektronicznej na adres: zsp@czerniejewo.pl do 

dnia 12 maja 2023 r. w następującym formacie:  nazwa czcionki: Times 

New Roman, rozmiar czcionki: 12;  interlinia: pojedyncze, wcięcie 

pierwszego wiersza akapitu 1,25 cm"; marginesy: prawy - 1,5 cm, lewy - 

2,5 cm, górny - 2,5 cm, dolny - 2,5 cm. 

II etap - finał ogólnopolski:  

1. Przy ocenie, Jury będzie brało pod uwagę następujące elementy:   

• dobór tematu i jego ogólną prezentację, 

• dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego, 

• sugestywność wypowiedzi, 

• jasność i logiczność formułowanych myśli, 

• konstrukcję wypowiedzi, 

• płynność oraz poprawność wyrażania się, 

• bogactwo języka i jego barwność, 

• kontakt ze słuchaczami. 

2. Każdy z członków Jury ma do swojej dyspozycji skalę ocen od 1 do 10  

punktów. Ocenę ostateczną ustala się przez podzielenie  sumy punktów 

przyznanych przez wszystkich członków Jury przez liczbę członków. 

3. Prezentacje oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

• szkoły podstawowe: kl. IV – VI, 



• szkoły podstawowe: kl. VII- VIII. 

4. Po zakończeniu konkursu odbędą się warsztaty krasomówcze,  prowadzić 

je będzie zawodowy aktor teatralny. 

5. Finał konkursu odbędzie się 02 czerwca 2023 r. w Szkole 

Podstawowej w Czerniejewie. 

6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy dyplomy 

i okolicznościowe znaczki. 

7. Organizator zapewnia poczęstunek dla wszystkich uczestników konkursu 

i ich opiekunów. 

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (określane jako „RODO”) Organizator 

informuję, iż:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z siedzibą w 

Czerniejewie, ul. Szkolna 3, 62-250 Czerniejewo, e-mail: zsp@czerniejewo.pl 

Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Szkole Podstawowej w Czerniejewie 

pod adresem e-mail: iod@lesny.com.pl 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie 

Krasomówczym w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust.1 lit. a) RODO). 

Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Przysługuje Panu/Pani posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu. Przysługuje 

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne lecz niezbędne w celu przeprowadzenia powyższego konkursu. W przypadku 

braku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwy Pana/Pani  udział w 

konkursie. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji  lub profilowaniu. 

9. Szczegółowy program zostanie opublikowany na szkolnej stronie 

internetowej: www.czerniejewo.org  

Szczegółowych informacji udzielają: 

   Anita Kasperczak – tel. 514 720 613 
                         Henryk Czarnecki – tel 508318402  

 

mailto:iod@lesny.com.pl
http://www.czerniejewo.org/


 
 

………………………………………………. 

                                                                                                          (miejscowość, data) 

 

OŚWIADCZENIE  
opiekuna uczniów 

XI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy 
 

„Ja, niżej podpisana/ny oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem 

konkursu, w szczególności informacją dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych przez Szkołę Podstawową w Czerniejewie i wyrażam zgodę  na 

przetwarzanie moich danych osobowych 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 (określane jako „RODO”) w zakresie: imienia i 

nazwiska, nr telefonu kontaktowego, adresu e-mail w celu uczestnictwa w XI 

Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym.” 

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

                                                      podpis 

oraz „Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów mojego 

wizerunku utrwalonego podczas rozstrzygnięcia „XI Ogólnopolskiego 

Konkursu Krasomówczego", na stronach internetowych i profilach w 

portalach społecznościowych (Facebook) organizatorów konkursu, a także w 

lokalnych mediach i na stronach internetowych organu prowadzącego 

(Gminy Czerniejewo)”. 

 

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

                                                      podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

                                                                                                                         (miejscowość, data) 

 

OŚWIADCZENIE  
opiekuna prawnego (rodziców) 

XI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy 
 

 „Ja, niżej podpisana/ny oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem 

konkursu, w szczególności informacją dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych przez Szkołę Podstawową w Czerniejewie i wyrażam zgodę  na 

przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka………………………………..(imię i nazwisko) 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 (określane jako „RODO”) 

w zakresie: imienia i nazwiska uczestnika, klasa, szkoła w celu uczestnictwa 

w XI Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym.” 

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

                                                                                      (podpis rodzica) 

oraz „Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów wizerunku 

mojego dziecka uczestnika konkursu utrwalonego podczas rozstrzygnięcia 

„XI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego", na stronach internetowych i 

profilach w portalach społecznościowych (Facebook) organizatorów 

konkursu, a także w lokalnych mediach i na stronach internetowych organu 

prowadzącego (Gminy Czerniejewo)”. 

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

                                                                                      (podpis rodzica) 

 

 

 

 

 

 



 

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

……………………………………………….                                                       (miejscowość, data) 

         (pieczątka szkoły)                             

 

 

ZGŁOSZENIE 

uczestników XI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego 

 
Lp. Imię i nazwisko 

uczestnika 
klasa Temat prezentacji 

1    

2    

3    

4    

 
Imię i nazwisko opiekuna uczestników……………………………………………….... 

Tel. kontaktowy opiekuna uczestników……………………………………………. 

e-mail opiekuna uczestników………………………………………………………. 

Uwaga: do zgłoszenia należy dołączyć zgody  na przetwarzanie danych osobowych (wzór w 

załączeniu). 

 

 

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

                                                               (dyrektor szkoły) 

 


