
REGULAMIN  

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO ONLINE  

W JĘZYKACH OBCYCH 

„NA JĘZYKACH” 
 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 30 IV 2021r. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 24 V 2021 

ADRES MAILOWY: sekretariat@libiaz.ksw.pl 

ORGANIZATOR: Zespół Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu 

CELE KONKURSU:  
- zachęcanie do rozwijania umiejętności językowych, 

- rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów, 

- rozwijanie umiejętności autoprezentacji, 

- uwrażliwianie na piękno słowa czytanego. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych (kl 4 – 8)  

oraz ponadpodstawowych (kl 1-3)  

 

2. Kategorie konkursowe: 

 JĘZYK ANGIELSKI – Szkoła Podstawowa: kl. IV-VI,  VII-VIII oraz Szkoła Ponadpodstawowa: kl. I-III 

 JĘZYK NIEMIECKI – Szkoła Podstawowa: kl. VI – VIII oraz Szkoła Ponadpodstawowa: kl. I – III 

 JĘZYK HISZPAŃSKI – Szkoła Podstawowa: kl. VI – VIII oraz Szkoła Ponadpodstawowa: kl. I-III 

 

3. UTWORY - Uczestnicy przygotowują wiersz lub fragment prozy w języku obcym- angielskim, niemieckim lub 

hiszpańskim. Prezentowane utwory są autorstwa rodzimych użytkowników danego języka (a nie 

tłumaczenia).  

Czas trwania – max 4 min. 

Obowiązuje dowolna ilość zgłoszeń. 

 

4. Nagrany materiał wideo (obraz i dźwięk) powinien być w rozdzielczości maksymalnej 1920x1080 pikseli, 

przesłany w jednym z wybranych formatów pliku: mp4, mpg w rozmiarze nie przekraczającym 2GB i 

umieszczony na Dysku Google, a link do materiału proszę przesłać na adres mailowy: 

sekretariat@libiaz.ksw.pl do 30 kwietnia 2021 roku  

wraz z wypełnioną KARTĄ ZGŁOSZENIA (załącznik 2). 

 

5. W temacie emaila proszę wpisać: NA JĘZYKACH, (język ....) 

 

 

 



6.  Początek nagrania musi  zawierać: 

- imię i nazwisko uczestnika 

- wiek uczestnika (klasa) 

- nazwę  szkoły 

- tytuł i autor utworu 

 

7. Akceptowane są jedynie filmy z jednego ujęcia – tzn. urządzenie uruchomione i wyłączone przez samego 

uczestnika, w kadrze bliskim (od pasa w górę). 

 

8. Termin zgłaszania kandydatów do konkursu i przesłania nagranego materiału wideo upływa z dniem                

30 kwietnia 2021 r. 

 

9. Przesłuchania  Komisji odbędą się w dn 4 - 10 maja 2021 r. 

 

10. Organizator umieści wyniki na stronie internetowej www.libiaz.ksw.pl oraz powiadomi szkoły biorące 

udział o wynikach konkursu do 24 maja 2021r. 

 

11. Nagrany zostanie film przedstawający laureatów Konkursu oraz nagrody. Będzie można zobaczyć go na 

stronie internetowej szkoły 24 maja 2021 r.  

 

12. Warunkiem uczestnictwa ucznia w konkursie jest podpisanie przez rodziców (prawnych opiekunów) 

oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz prezentowania zdjęć dla celów konkursu 

zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Za przechowywanie 

podpisanego oświadczenia (do 30 czerwca 2021 r.) odpowiedzialny jest nauczyciel (opiekun) lub dyrektor 

szkoły zgłaszającej ucznia do konkursu. 

 

KRYTERIA OCENY 

Ocenie jury podlegają: 

- dobór repertuaru 

- kultura słowa 

- interpretacja utworu 

- wrażenie artystyczne 

Ocenie nie podlega obróbka nagrania.  

 

NAGRODY 

Organizator zapewnia nagrody dla laureatów I, II, III miejsca (jęz angielski) oraz laureatów I i II miejsca (język 

niemiecki i hiszpański) w każdej kategorii wiekowej. Dla wszystkich uczestników oraz opiekunów przewidziane są 

dyplomy w wersji online. 

Nagrody zostaną przesłane pocztą tradycyjną. 

Konkurs współfinansowany jest przez Powiat Chrzanowski 

 

 

 

 

http://www.libiaz.ksw.pl/


 

Załącznik 1  

Ja, niżej podpisana/y …………......…………………………………………, oświadczam, że: 

1) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………….........................................................…………………………………
,
 którego jestem 

rodzicem/opiekunem prawnym w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „NA JĘZYKACH”, organizowanym przez Zespół 

Szkół Katolickiego  Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu; 

2) Przesłany przeze mnie film jest mojego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich; 

3) Zezwalam na przetwarzanie podanych w karcie zgłoszenia danych osobowych: 

a)  dziecka– w celach związanych z udziałem w Konkursie, w tym umożliwienia uczestnikowi udziału w Konkursie, 

wyłonienia zwycięzcy, promocji Konkursu oraz publikacji wizerunku dziecka utrwalonego na filmie na stronach 

internetowych Szkoły KSW oraz na Portalach Społecznościowych, na których Szkoła KSW posiada konto  

b) własnych – w celu dokonania zgłoszenia dziecka do udziału w Konkursie i odbioru nagrody w imieniu laureata 

4) Wyrażam zgodę na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie filmu na następujących polach eksploatacji: 

a) przygotowanie, wydruk i publiczne rozpowszechnianie przez Organizatora informacji o Konkursie i materiałów 

promocyjnych z wykorzystaniem filmu, 

b) wykorzystanie i publikacja w zapowiedziach dotyczących Konkursu i w jego wynikach, we wszelkich  mediach oraz dla 

celów promocyjnych na stronie internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych, na których Organizator ma 

konto, 

utrwalanie, obróbka, powielanie i archiwizacja w celach promocyjnych i dokumentacyjnych Organizatora, a także nieodpłatne i 

bezterminowe zezwolenie na dokonywanie przez Organizatora opracowania przesłanego filmu, obejmujące również prawo 

korzystania i rozpowszechniania takiego opracowania. 

 

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

 miejscowość, data      (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 
  



 
Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
zwanego dalej RODO 

 
1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców , ul. Heleny Kmieć 2, 32-590 Libiąż,  

tel. (32) 627 11 89 , www.libiaz.ksw.pl  
2) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pikpodlaskie.pl   
3) Dane osobowe dziecka oraz jego rodzica lub opiekuna prawnego będą przetwarzane w celu: 

a. Uczestnictwa w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Online w Językach Obcych „NA JĘZYKACH”, zgodnie z warunkami 
określonymi w regulaminie i karcie zgłoszenia oraz w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców – jeżeli występują obowiązki 
podatkowe). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.  a) oraz c) RODO); 

4) Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, obsłudze prawnej i informatycznej 
Administratora. Wizerunek, imię i nazwisko uczestnika oraz zaprezentowany utwór mogą być publikowane na stronach internetowych 
Szkoły KSW oraz na portalach społecznościowych, na których Szkoła KSW posiada konto. Ponadto w zakresie stanowiącym informację 
publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją.  

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.  
6) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje 

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8) Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Wojewodzkim Konkursie Recytatorskim Online w Językach Obcych „NA 

JĘZYKACH” Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie 
Recytatorskim Online w Językach Obcych „NA JĘZYKACH”; 

9) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22. 
10) Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

 
 
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią ww. Informacją Administratora w zakresie RODO 

 
 
 

       ...................................................    …………………………………………… 
 miejscowość, data      (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

  

http://www.libiaz.ksw.pl/
mailto:iod@pikpodlaskie.pl


Załącznik 2 

WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI  

ONLINE W JĘZYKACH OBCYCH 

„NA JĘZYKACH” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika:...................................................................................... 

 

2. Język wykonania:...................................................................................................... 

 

3. Klasa: ....................................................................................................................... 

 

4. Szkoła: ..................................................................................................................... 

 

5. Nauczyciel przygotowujący:..................................................................................... 

 

6. Tel. kontaktowy nauczyciela: .................................................................................. 

 

7. Adres email nauczyciela:........................................................................................ 

 

 

TYTUŁ UTWORU: ..................................................................................................... 

 

AUTOR: ..................................................................................................................... 
 

 

                                                   KARTA OCENY (wypełnia Komisja) 

 

 

Kryteria  Utwór Uwagi 

Dobór utworu 
 

  

Interpretacja 
 

  

Wykonanie 
 

  

Ogólny wyraz artystyczny 
 

  

 

 

ZA KAŻDE KRYTERIUM MOŻNA OTRZYMAĆ od 0 do 5 PUNKTÓW  

  

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW:.......................................  

                                                                                                                                 Podpisy członków Komisji: 


