
Załącznik nr 1 

IV Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Bajka cygańska” 

Karta zgłoszenia 

Dane uczestnika 

klasa   
Kategoria 
wiekowa 

 

Imię  

Nazwisko  

Autor i tytuł utworu  

 

Szkoła 

Nazwa 
 

Ulica 
 

Miejscowość 
 

Telefon 
 

e-mail 
 

 

Opiekun/nauczyciel 

Imię  
 

Nazwisko 
 

e-mail 
 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i znane mi są warunki uczestnictwa 

w  IV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Bajka cygańska” 

1. Potwierdzam prawidłowość informacji przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym i ich zgodność 

ze stanem na dzień złożenia w karcie zgłoszenia. 

                 

…………..……………………      ………………………..…………………. 
       Miejscowość, data                                    Podpis Opiekuna/Nauczyciela 

 

 

…………..……………………                             ..………….………………….…………… 
        Miejscowość, data                              Podpis Rodzica / Opiekuna prawnego 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA SPOZA JEDNOSTKI             

I JEGO OPIEKUNA PRAWNEGO W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU 

 

❑  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych z siedzibą 

Poznaniu, ul. Berwińskiego 2/4 danych osobowych mojego dziecka 

……………..……………………………...…………………………..….. (imię i nazwisko dziecka) 

obejmujących dane (np.: imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła) w celu umożliwienia organizacji i udziału 

mojego dziecka w IV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Bajka cygańska”, a także w celu 

opracowania sprawozdań i relacji z konkursu oraz realizacji działań informacyjnych i promocyjnych 

związanych z konkursem, w tym umieszczania moich danych osobowych i danych osobowych mojego 

dziecka na stronie internetowej Szkoły, na profilach internetowych Szkoły (np. Facebook), w materiałach 

prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych 

przekazywanych przez Szkołę innym osobom. 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych z siedzibą 

Poznaniu, ul. Berwińskiego 2/4, danych osobowych mojego dziecka 

………………………………………………………………….…………. (imię i nazwisko dziecka) w postaci 

wizerunku, uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych,  zarejestrowanego 

podczas uczestnictwa w IV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Bajka cygańska” 

organizowanym przez Szkołę, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań promocyjnych 

związanych z konkursem, w tym umieszczania wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Szkoły, 

na profilach internetowych Szkoły (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) 

oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Szkołę innym osobom. 

 

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

                                           (data i czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych z siedzibą 

Poznaniu, ul. Berwińskiego 2/4, moich danych osobowych w postaci wizerunku oraz danych 

osobowych (imię, nazwisko, szkoła) uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach 

filmowych,  zarejestrowanego podczas uczestnictwa mojego dziecka w IV Wojewódzkim Konkursie 

Recytatorskim „Bajka cygańska” organizowanym przez Szkołę, w celu i zakresie niezbędnym do 

realizacji działań promocyjnych związanych z konkursem, w tym umieszczania mojego wizerunku na 

stronie internetowej Szkoły, na profilach internetowych Szkoły (np. Facebook), w materiałach prasowych 

(np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez 

Szkołę innym osobom. 

                                                                                                                                  

                                                            

………………………………………………………………………….. 

                                           (data i czytelny podpis nauczyciela zgłaszającego ucznia do konkursu) 



 

Załącznik nr 3 

 

        IV Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Bajka cygańska” 

 

KARTA OCENY RECYTACJI 

 

Imię i Nazwisko Uczestnika: ………………………………………………………….…………………………… 

 

Klasa: ………………………………………    Kategoria wiekowa:  ……………………………………… 

 

Szkoła: ……………..............................………………………………………………………………………… 

 

Utwór: ……………..............................………………………………………………………………………… 

 

 

Kryterium/ocena * 1 pkt 2 pkt 3 pkt 

Opanowanie pamięciowe 

   

 

 

Interpretacja głosowa tekstu 

(rozumienie tekstu, przekazanie emocji) 

   

 

 

Ogólny wyraz artystyczny 

   

 

 

 

* proszę zaznaczyć  X - przyznana liczbą punktów 

 

SUMA PKT:  

 

Data:  

 

Podpis członka Komisji:   


