
V Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Bajka cygańska” 

28.03.2023 r. 

 

REGULAMIN 

 

1. Organizatorem V Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Bajka cygańska” jest Zespół Szkół 

i Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa nr 26 im. Ryszarda Berwińskiego w Poznaniu,                          

ul Berwińskiego 2/4. 

 

2. Celem konkursu jest uczczenie Międzynarodowego Dnia Romów, przypadającego 

8 kwietnia oraz upowszechnienie wśród uczniów znajomości twórczości poetek i poetów romskich, a 

także: 

− rozwijanie uczniowskich zainteresowań kulturą romską, 

− kształtowanie postaw otwartości i szacunku dla obyczajów i kultury romskiej, 

− poszanowanie dla różnorodności kulturowej, 

− kształtowanie kultury żywego słowa, 

− rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, 

− promowanie i doskonalenie umiejętności recytatorskich. 

 

3. Zasady udziału: 

1. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z województwa 

wielkopolskiego oraz zainteresowanych nim uczniów spoza województwa wielkopolskiego. 

Przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:  

I kategoria wiekowa: 

I grupa: uczniowie od klasy I do klasy V polskojęzyczni -  recytacja lub prezentacja wiersza 

II grupa: uczniowie od klasy I do klasy V obcojęzyczni -  recytacja lub prezentacja wiersza 

II kategoria wiekowa:  

I grupa: uczniowie od klasy VI do klasy VIII polskojęzyczni -  recytacja wiersza 

II grupa: uczniowie od klasy VI do klasy VIII obcojęzyczni -  recytacja wiersza 

2. Jeden nauczyciel może być opiekunem kilku uczniów. 

3. W repertuarze konkursowym mogą znaleźć się zarówno wiersze poetek i poetów romskich, jak 

i innych autorów/autorek dotyczące tematyki romskiej. 

4. Karty zgłoszeniowe (załącznik nr 1) uczestników Konkursu wraz ze zgodami na przetwarzanie 

danych osobowych ucznia spoza jednostki i jego opiekuna prawnego (załącznik nr 2) należy 

przesłać pocztą elektroniczną na adres: bajka.cyganska@zsipopoznan.pl w terminie  

do 17.02.2023 r. 

Przesłanie nagrania jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika w postaci wizerunku, uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach 

filmowych. 

5. Konkurs ma dwa etapy: 

            I etap - eliminacje wstępne, 

            II etap - wojewódzki. 

mailto:bajka.cyganska@zsipopoznan.


6. Opiekun przesyła nagranie z  recytacją / prezentacją (filmik) każdego uczestnika osobno – 

do 28.02.2023 r.  

7. Każdy uczestnik rozpoczyna nagranie od przedstawienia szkoły, klasy, imienia i nazwiska, autora 

i tytułu utworu. 

8. Organizator przeprowadza eliminacje wstępne – wyniki zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej ZSiPO w Poznaniu w dniu 9.03.2023 r. 

9. Komisja Konkursowa w dniu 9.03.2023 r. otrzymuje film z zakwalifikowanymi do etapu 

wojewódzkiego recytacjami / prezentacjami. Dokonuje oceny recytacji / prezentacji na podstawie 

przesłanego do Organizatora nagrania recytacji / prezentacji. 

10. Kryteria oceny:  

1) opanowanie pamięciowe, 

2) interpretacja głosowa tekstu (rozumienie tekstu, przekazanie emocji), 

3) kultura słowa (dykcja, wyodrębnienie fraz, akcent, modulacja głosu, rytm, intonacja) 

4) ogólny wyraz artystyczny. 

11. Właściwe Komisje Konkursowe są powoływane przez Organizatora Konkursu. 

12. Decyzje Komisji Konkursowych są ostateczne i nie podlegają odwołaniom. 

13. Wyniki V Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Bajka cygańska” zostaną opublikowane na 

stronie ZSiPO w Poznaniu 14.03.2023 r. 

14. Finaliści etapu wojewódzkiego prezentują recytację / prezentację w siedzibie ZSiPO w Poznaniu, 

w dniu 28.03.2023 r. 

15. Udział w konkursie jest dobrowolny, natomiast podanie danych osobowych, o których mowa 

w zgłoszeniu jest niezbędne do rozstrzygnięcia konkursu.  

16. Laureaci Konkursu wojewódzkiego otrzymają nagrody rzeczowe. 

17. Nagrody zostaną wręczone w dniu 28.03.2023 r. w siedzibie ZSiPO w Poznaniu.  

18. W uroczystości wręczenia nagród mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani Konkursem. 

19. Wizerunek Laureatów Konkursu oraz ich Opiekunów może zostać opublikowany na stronie 

internetowej ZSiPO w Poznaniu. 

 

4. Przebieg konkursu: 

Termin Wydarzenie 

do 17 lutego 2023 r. 
Przesłanie Karty zgłoszeniowej uczestników Konkursu wraz ze zgodami na 

przetwarzanie danych osobowych ucznia. 

do 28 lutego2023 r. Przesyłanie nagranie z  recytacją / prezentacją uczestnika.  

9 marca 2023 r. I etap Konkursu. Organizator przeprowadza eliminacje wstępne 

9 marca 2023 r. Organizator zamieszcza na stronie internetowej ZSiPO w Poznaniu wyniki I etapu. 

13 marca 2023 r. 
II etap Konkursu. Komisja Konkursowa otrzymuje film z zakwalifikowanymi do 

etapu wojewódzkiego recytacjami / prezentacjami i dokonuje ich oceny. 

14 marca 2023 r. 
Wyniki V Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Bajka cygańska” zostaną 

publikowane na stronie ZSiPO w Poznaniu. 

28 marca 2023 r. Wręczenie nagród laureatom Konkursu. 

28 marca 2023 r. 
Finaliści etapu wojewódzkiego prezentują recytację / prezentację w siedzibie 

ZSiPO w Poznaniu. 

7 kwietnia 2023 r. 
Na stronie internetowej ZSiPO zostanie umieszczony film z nagraniami 

nagrodzonych recytacji i prezentacji. 

 

 



5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (RODO) informujemy: 

 

Kto jest administratorem 
danych osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych 
Państwa dzieci, w tym w zakresie wizerunku (zwanych łącznie „danymi 
osobowymi”) jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowych z siedzibą 
Poznaniu, ul. Berwińskiego 2/4 

Z kim można się 
kontaktować w sprawie 
przetwarzania danych 

osobowych? 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych 
osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.  
Kontakt: iod6_oswiata@um.poznan.pl. 

W jakim celu i na jakiej 
podstawie przetwarzamy 

dane osobowe? 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia organizacji i udziału 

w V 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 danych osobowych 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. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez 
Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).  

Przez jaki okres będą 
przechowywane dane 

osobowe? 

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż 
przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu okresu obowiązywania wyrażonej zgody. 
Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie 
źródeł może być niemożliwe. 

Komu mogą być 
przekazywane dane 

osobowe? 

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje 
Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom 
zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, 
firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom 
marketingowym, odbiorcom materiałów promocyjnych i informacyjnych, 
podmiotom zapewniającym obsługę prawną i księgową oraz podmiotom 
uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa. 

Jakie prawa przysługują 
w związku z ochroną 
danych osobowych? 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:  

a) dostępu do treści danych osobowych; 
b) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe; 
c) żądania usunięcia danych osobowych: 

• gdy dane osobowe nie są niezbędne do celów, dla których zostały 
zebrane, 

• po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

• gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; 
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

• osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych, 

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają 
się usunięciu danych osobowych,  

• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów 
przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,  
których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 

Przysługuje Państwu również prawo do  wniesienia skargi do organu 
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Czy dane osobowe są 
przekazywane poza EOG? 

Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 



Czy dane osobowe 
wykorzystuje się 
do profilowania? 

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

Czy podawanie danych 
osobowych jest 

konieczne? 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak 
niezbędne do udziału w konkursie, przy czym wyrażenie zgody na 
przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość 
udziału w konkursie. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

2. Załącznikami do niniejszego regulaminu są: 

1) Karta zgłoszenia do Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Bajka cygańska”. 

2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

3) Karta oceny recytacji. 

 

 



Załącznik nr 1 

V 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  V 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 

 

 

 

 

 

 



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 V 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 V 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 V 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 



 

        V 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) 

   

 

 

Kultura słowa (dykcja, wyodrębnienie fraz, 

akcent, modulacja głosu, rytm, intonacja) 

   

Ogólny wyraz artystyczny 

   

 

 

 

* proszę zaznaczyć  X - przyznana liczbą punktów 

 

SUMA PKT:  

 

Data:  

 

Podpis członka Komisji:   


