
REGULAMIN IV GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO PT. 

„MOJA MAŁA I DUŻA OJCZYZNA” 

rok szkolny 2020/2021 

  

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, Pana Krzysztofa 

Kalinowskiego 

 

CELE KONKURSU: 

 kształtowanie postawy miłości, szacunku i dumy w odniesieniu do własnej 

ojczyzny oraz najbliższego otoczenia; 

 rozwijanie umiejętności recytatorskich; 

 upowszechnianie poezji dziecięcej; 

 zacieśnianie współpracy między placówkami z terenu Gminy Dębe Wielkie; 

 współpraca ze środowiskiem lokalnym; 

 angażowanie rodziców w życie przedszkola; 

 wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno –komunikacyjnych. 

 

OGÓLNE ZASADY KONKURSU: 

1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci ze wszystkich przedszkoli  

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

2. Uczestnicy konkursu indywidualnie recytują dowolnie wybrany wiersz zgodny 

z tematem konkursu, który rodzice nagrywają i zapisują w postaci pliku 

z filmem. 

3. Długość nagrania z występem dziecka nie powinna przekraczać 3 minut. 

4. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne  

(np. podkład muzyczny, kostium, rekwizyty). 

5. Komisję konkursową powołuje organizator. 

6. W skład komisji wchodzą: 

 dyrektor lub przedstawiciel Gminnego Przedszkola im. Dębowej Krainy 

 w Dębem Wielkim; 



 przedstawiciel jednostki organizacyjnej Gminy Dębe Wielkie; 

 dyrektor lub przedstawiciel Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem 

Wielkim; 

 dyrektor lub przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem 

Wielkim. 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 

I ETAP – w placówce 

1. Każda placówka przeprowadza pierwszy – wewnętrzny etap konkursu. 

2. Występ dziecka jest nagrywany przez rodzica w domu i w postaci pliku 

z filmem przekazywany do koordynatora konkursu w danej placówce. 

3. Placówka przeprowadza wewnętrzny etap konkursu na własnych zasadach, 

np.: 

 ogłaszając konkurs na swoim profilu Faceebook (rodzic zamieszcza film 

na profilu, użytkownicy wybierają laureatów oddając tzw. lajki); 

 wybierając laureatów I etapu spośród nagrań dostarczonych przez 

rodziców do koordynatora (np. na płycie CD, w formie linku do filmu 

przesłanego drogą elektroniczną koordynatorowi); 

 wykorzystując inne możliwości określone przez placówkę. 

4. Spośród wszystkich laureatów etapu I (wewnętrznego) placówka typuje po 

trzy nagrania z każdej grupy wiekowej (3-4 oraz 5-6 latki) i zgłasza je do 

II etapu konkursu (gminnego). 

II ETAP – gminny 

1. Koordynatorzy zgłaszają do konkursu laureatów ze swoich placówek, 

dostarczając do Gminnego Przedszkola im. Dębowej Krainy pliki z nagraniami 

występów laureatów I etapu. 

2. Występy mogą być przekazane na nośniku (płyta CD lub pendrive) do 

sekretariatu Gminnego Przedszkola lub w postaci linków do występów 

przesłanych według instrukcji na adres mailowy: 

konkurs.recytatorskidk@gmail.com 

(instrukcja – Załącznik nr 1) 

3. Nagrania do II etapu konkursu należy dostarczać do dnia 20.05.2021 r. 

KRYTERIA OCENY WYSTĘPÓW 

1. Recytację ocenia komisja stosując skalę od 1 do 4 punktów. 

2. Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy: 

 dobór tekstu do tematu konkursu i jego pamięciowe opanowanie; 
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 interpretacja tekstu (tempo, intonacja, dykcja),  

 kultura słowa; 

 ogólne wrażenie artystyczne (gesty, element ruchu, rekwizyty, strój). 

3. Komisja konkursowa oceniać będzie recytatorów w dwóch grupach 

wiekowych: 3/4-latki i 5/6-latki.  

4. Decyzja komisji jest niepodważalna. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wraz z filmem pisemnej zgody 

na udział dziecka w konkursie (załącznik nr  2) oraz pisemnej zgody na 

rozpowszechnianie wizerunku dziecka (załącznik nr 3) do Gminnego Przedszkola 

im. Dębowej Krainy w Dębem Wielkim w formie skanu (zdjęcia) dokumentów 

podpisanych przez rodzica na adres: konkurs.recytatorskidk@gmail.com 

lub w formie papierowej razem z przekazywaną organizatorowi płytą CD. 

Zadanie to spoczywa na koordynatorze z ramienia danej placówki. 

2. Laureaci konkursu (I, II, III miejsca) otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Pozostałym uczestnikom oraz koordynatorom zostaną wręczone dyplomy – 

podziękowania. 

3. Pliki z nagraniami uniemożliwiającymi odtworzenie nie  będą brane pod uwagę 

przez komisję konkursową. 

4. Ogłoszenie wyników odbędzie się po naradach Komisji Konkursowej dnia 

31.05.2021 r. na stronie internetowej Gminnego Przedszkola w Dębem Wielkim, 

na profilu Facebook Gminnego Przedszkola, na stronie internetowej Gminnej 

Biblioteki Publicznej oraz na profilu Facebook Gminnego Ośrodka Kultury 

w Dębem Wielkim. 

5. W celu usprawnienia realizacji konkursu, koordynatorzy z placówek proszeni są 

o pozostawienie organizatorom formy kontaktu (imię i nazwisko, adres email 

lub nr telefonu). 

6. Organizator zastrzega możliwość zmian terminu rozstrzygnięcia konkursu. 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają osoby odpowiedzialne za 

organizację konkursu: nauczycielki: Monika Gągol, Magdalena Dymek, Kamila 

Palmąka-Pawlak oraz Marta Komendowska za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

konkurs.recytatorskidk@gmail.com lub pod nr tel. 25 756 47  24 (sekretariat 

przedszkola). 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

Instrukcja przesyłania linku do filmu zamieszczonego na dysku Google 

Informacje wstępne:  

 Prosimy aby filmy nie przekraczały wielkości 500 MB. 

 Przesłanie filmu będzie możliwe jedynie dla osób posiadających konto 

Google/Gmail. 

 Rekomendujemy przesyłanie filmów poprzez link do dysku Google. Usprawni 

to pracę organizatorów oraz umożliwi przesyłanie filmów w większym 

rozmiarze pliku i lepszej jakości nagrania. 

 

Instrukcja: 

1. Wejdź na stronę swojego indywidualnego dysku (https://drive.google.com). 

2. Zaloguj się do konta Google lub je utwórz. 

3. Nagrany film prześlij na dysk. Wykonaj to, przeciągając plik z filmem na 

otwartą stronę dysku Google. Pamiętaj aby nazwa filmu zawierała imię 

i nazwisko dziecka. 

 

 
 

 

4. Udostępnij plik, aby po przesłaniu można było go odtworzyć. 

a. Kliknij prawym przyciskiem myszki na przesłany film 

https://drive.google.com/


b. Wybierz opcję „Udostępnij” 

 
 

c. Kliknij w przycisk „Zmień" na „Każda osoba mająca link””,  aby 

organizatorzy mogli odtworzyć przesłany plik 

 

 
 

d. Skopiuj utworzony link 



 

 

5. Prześlij film na adres mailowy: konkurs.recytatorskidk@gmail.com. 
W temacie wiadomości wpisz „Konkurs recytatorski”. W treści wiadomości 
umieść dane dziecka: imię, nazwisko, nazwa placówki oraz grupa wiekowa (np. 
3-latki) oraz wcześniej utworzony link do filmu. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

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

w IV Gminnym Konkursie Recytatorskim pt. „Moja mała i duża ojczyzna”. 

 

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

(podpis rodzica) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

W związku z uczestnictwem w Konkursie Recytatorskim pt. „Moja mała i duża 

ojczyzna” organizowanym przez Gminne Przedszkole im. Dębowej Krainy w Dębem 

Wielkim, Gminną Bibliotekę Publiczną w Dębem Wielkim oraz Gminny Ośrodek 

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 rodzica) 

 



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: 

Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu Recytatorskiego 

pt. „Moja mała i duża ojczyzna” jest Gminne Przedszkole im. Dębowej Krainy w Dębem 

Wielkim, Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim oraz Gminny Ośrodek Kultury 

w Dębem Wielkim. 

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

Mariusz Hałasa, adres e-mail: mariusz.halasa@cbi24.pl). 

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

3. 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.    

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

W związku z organizacją konkursu recytatorskiego „Moja mała i duża ojczyzna” dane osobowe 

zwycięzców mogą być podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym. 

5. 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. 

 

 

 

 

 

 

 


