
REGULAMIN V GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

pt. „ZDROWY PRZEDSZKOLAK” 

  

ORGANIZATOR KONKURSU: 

• Gminne Przedszkole im. Dębowej Krainy w Dębem Wielkim  

we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Dębem Wielkim  

oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dębem Wielkim. 

Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Dębe Wielkie Krzysztofa 

Kalinowskiego. 

CELE KONKURSU: 

• Rozwijanie zdolności recytatorskich; 

• Promowanie zdrowego stylu życia; 

• Upowszechnianie poezji dziecięcej; 

• Integracja różnych środowisk przedszkolnych z terenu Gminy Dębe 

Wielkie; 

• Zachęcanie do występów na scenie 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z wszystkich przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Dębe Wielkie w wieku 3 - 6 

lat.  

2. Każda placówka typuje po dwoje dzieci z każdej grupy wyłonionych 

podczas eliminacji wewnątrz przedszkolnych (w przypadku grupy 

łączonej: jedno dziecko młodsze, drugie dziecko starsze).  

3. Rodzice mogą indywidualnie zgłosić dziecko do udziału w konkursie. 

4. Uczestnicy konkursu indywidualnie recytują dowolnie wybrany wiersz. 

5. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne  

(np. podkład muzyczny, kostium, rekwizyty). 

6. Czas recytacji – do 5 minut. 

7. Komisję konkursową powołuje organizator.  

8. W skład komisji wchodzą: 

✓ dyrektor lub przedstawiciel Gminnego Przedszkola im. Dębowej 

Krainy w Dębem Wielkim; 

✓ przedstawiciel Urzędu Gminy Dębe Wielkie; 

✓ dyrektor lub przedstawiciel Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Dębem Wielkim; 



✓ dyrektor lub przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem 

Wielkim. 

9. Kryteria oceny: 

9.1. Recytację ocenia komisja stosując skalę 1 - 5 punktów. 

9.2. Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy: 

• dobór tekstu do tematu konkursu i jego pamięciowe 

opanowanie; 

• interpretacja tekstu (tempo, intonacja, dykcja),  

• kultura słowa; 

• ogólne wrażenie artystyczne (gesty, element ruchu, rekwizyty, 

strój). 

9.3. Jury oceniać będzie recytatorów w dwóch grupach wiekowych:  

3 i 4-latki, 5 i 6-latki.  

10. Decyzja komisji jest niepodważalna. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 

1. Konkurs odbędzie się 10 czerwca 2022 r. O miejscu i godzinie 

konkursu poinformujemy w późniejszym terminie na stronie 

internetowej: Gminnego Przedszkola im. Dębowej Krainy w Dębem 

Wielkim, Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim, Urzędu 

Gminy Dębe Wielkie (7 dni przed datą konkursu). 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia 

 do Gminnego Przedszkola im. Dębowej Krainy w Dębem Wielkim  

do dnia 27 maja 2022 r. 

(załącznik nr 1).  

3. Wykonawcy i ich opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny. 

4. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich 

uczestników i dokonaniu oceny przez komisję w dniu konkursu. 

5. Laureaci konkursu (I, II, III miejsca) otrzymają dyplom i nagrody 

rzeczowe. Pozostałym uczestnikom i ich opiekunom zostaną wręczone 

dyplomy– podziękowania. 

6. Chętni laureaci (I, II, III miejsca) mogą recytować wiersz podczas 

uroczystości Obchodów 70 - lecia powstania Gminnego Przedszkola  

w Dębem Wielkim. 

7. Rodzic jest zobowiązany do złożenia pisemnej zgody na udział 

dziecka w konkursie oraz pisemnej zgody na rozpowszechnianie 

wizerunku swojego dziecka. 

(załącznik nr 2, 3).  

 



Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu: 

nauczyciel Joanna Najmrodzka nr tel. 798 – 225 – 548,   

nr tel. 756 – 47 – 24 (sekretariat przedszkola) 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 KARTA ZGŁOSZENIA 

ZAŁĄCZNIK NR 2 ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

UDZIAŁU W V KONKURSIE RECYTATORSKIM 

pt. „ZDROWY PRZEDSZKOLAK” 

 

Placówka …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

adres i telefon placówki 

 

zgłasza do udziału w konkursie następujące dzieci: 

 

1. ………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

2. ……………………………………………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko dziecka / rok urodzenia, autor i tytuł wiersza 

 

 

 

Opiekun przygotowujący dzieci: 

 

…………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko opiekuna, podpis) 

 

 
 



 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………... 

w V Gminnym Konkursie Recytatorskim pt. „Zdrowy Przedszkolak”, który odbędzie się 

 dnia 10 czerwca 2022 r. 

 

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

(miejscowość, data)                                                                                                  (podpis rodzica) 

 

 

 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………... 

w V Gminnym Konkursie Recytatorskim pt. „Zdrowy Przedszkolak”, który odbędzie się 

 dnia 10 czerwca 2022 r. 

 

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

(miejscowość, data)                                                                                                  (podpis rodzica) 

 

 

 

 

 



ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

W związku z uczestnictwem w Konkursie Recytatorskim pt. „Zdrowy Przedszkolak” 

organizowanym przez Gminne Przedszkole im. Dębowej Krainy w Dębem Wielkim  

we współpracy z Gminną Bibliotekę Publiczną w Dębem Wielkim oraz Gminnym Ośrodkiem 

Kultury w Dębem Wielkim wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

(literą X zaznaczyć właściwe): 

□ na stronie internetowej przedszkola i biblioteki 

□ w lokalnej prasie,  

□ w mediach społecznościowych typu Facebook 

□ na stronach internetowych Urzędu Gminy 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl 

kształcenia.  

…………………………………………... 

                                                                                       (data, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L  

Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją V Konkursu 

Recytatorskiego pt. „Zdrowy Przedszkolak” jest Gminne Przedszkole im. Dębowej Krainy  

w Dębem Wielkim, Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim i Gminny Ośrodek 

Kultury w Dębem Wielkim. . 

2. W w/w jednostkach powołany został Inspektor Ochrony Danych dane kontaktowe:                      

Paweł Kamola Inspektor Ochrony Danych pawel.kamola@cbi24.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu recytatorskiego. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w. celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz 

koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane 

dotyczą cofnie zgodę.    

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.   

6. W związku z organizacją konkursu recytatorskiego pt. „Zdrowy Przedszkolak” dane 

osobowe zwycięzców mogą być podawane do wiadomości publicznej osobom 

zgromadzonym. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

mailto:pawel.kamola@cbi24.pl

