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Diecezjalny Konkurs Recytatorski  

Poezji Religijnej i Metafizycznej 

Forma zdalna 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

Organizatorzy: 

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu 

Szkoła Podstawa nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu 

 Celami konkursu są: 

➢ kształtowanie wyobraźni poetyckiej, 

➢ zainteresowanie młodych ludzi poezją jako alternatywą dla mediów społecznościowych, 

➢ promowanie talentów,  

➢ prezentacja poezji religijnej i metafizycznej szerszemu kręgowi odbiorców, 

➢ nauka zdrowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży, 

➢ rozwój kulturalny i duchowy młodych ludzi. 

1. Konkurs zostaje rozpisany w następujących kategoriach:  

A – przedszkola 

B – szkoły podstawowe kl. I –III, 

C – szkoły podstawowe kl. IV-VI, 

D – szkoły podstawowe kl. VII- VIII, 

E – szkoły ponadpodstawowe. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony drogą internetową. 

3. Etap szkolny: w celu wyłonienia przedstawiciela szkoły, z każdej kategorii, zaleca się 

przeprowadzanie etapu szkolnego konkursu.  

4. Etap finałowy: Każdy uczestnik przygotowuje swoje wykonanie jednego utworu poetyckiego o 

tematyce religijnej bądź metafizycznej w formie filmiku, w popularnym formacie wideo (np. MP4).  

5. Nagrany filmik wraz z kartą uczestnika nauczyciel bądź rodzic lub pełnoletni uczestnik przesyła jako 

załączony plik bądź udostępniony poprzez chmurę na adres poezjareligijna@sp18.pl.  

6. Jury wyłoni laureatów w każdej kategorii. 
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7. Nagranie powinno obejmować sylwetkę ucznia, co najmniej od połowy tułowia w górę. 

8. Nazwa pliku z nagraniem powinna  zawierać:  

• kategorię,  

• imię i nazwisko uczestnika, 

• miejscowość, np. A. Jan Kowalski, Racibórz 

9. Zaleca się galowy strój recytującego.  

10. Każda szkoła może zgłosić jednego uczestnika w danej kategorii. Organizator zastrzega sobie 

możliwość dopuszczenia większej ilości uczniów, po wcześniejszym kontakcie osoby zgłaszającej.  

11. Nagrany film wraz ze skanem karty uczestnika i zgody RODO (na uczestnictwo i publikację 

wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych) należy przesłać na wskazany adres mailowy do 

21 maja 2021 roku. 

12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 4 czerwca 2021 na stronie  wk.diecezja.opole.pl, stronie 

sp18.pl oraz na kanale YouTube Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu. 

13. Jury będzie składało się z osób powołanych przez organizatorów konkursu.  

14. W ocenie wykonanych recytacji będę uwzględnione:  

a) dykcja, 

b) dobór repertuaru,  

c) charakter utworu, 

d) interpretacja utworu, 

e) ogólne wrażenie artystyczne. 

15. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. 

16. Interpretacja regulaminu jest zastrzeżona dla organizatorów.  

17. W sprawie konkursu należy kontaktować się z ks. Arturem Juzwą, nr tel. 691 228 948, mail: 

poezjareligijna@sp18.pl. 
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Załącznik nr 1 
 

Diecezjalny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej i Metafizycznej 
Forma zdalna 

 
Karta uczestnika 

 
Do udziału w konkursie zgłaszam uczestnika w kategorii (właściwe podkreślić): 
 

A – przedszkola, 

B – szkoły podstawowe kl. I –III, 

C – szkoły podstawowe kl. IV-VI, 

D – szkoły podstawowe kl. VII- VIII,  

E – szkoły ponadpodstawowe. 

 
1. Tytuł i autor utworu [prosimy pisać drukowanymi literami]: .......................................................................... 

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

 
2. Dotyczy uczestnika konkursu w kategorii szkoły: ……………………………………………………………………………………….. 

 
3. Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………………………......................................................... 

 
4. Grupa przedszkolna/klasa: ............................................................................................................................. 

 
5. Przedszkole/szkoła: ........................................................................................................................................ 

 
6. Telefon do przedszkola/szkoły: ....................................................................................................................... 

 
7. Adres przedszkola/szkoły: .............................................................................................................................. 

 
8. Imię i nazwisko zgłaszającego, tel. Kontaktowy: ............................................................................................. 
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Załącznik nr 2 
 
  
  

………..………………...…………….. , dnia ………..……………. 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

na przetwarzanie danych osobowych 

oraz wykorzystanie wizerunku 

 

 

........................................................................................................... 

imię i nazwisko uczestnika 

 

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych uczestnika konkursu, jego 

wizerunku oraz pracy konkursowej wykonanej przez niego na stronach internetowych, mediach 

społecznościowych i publikacjach celem ogłoszenia wyników konkursu.  

Wyrażam zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu w związku z udziałem w 

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

pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)  

Dane osobowe oraz wizerunek będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu 

„Diecezjalny Konkurs Poezji Religijnej i Metafizycznej” przez Organizatora.  

 

 

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

                       miejscowość, data                                                         podpis rodzica lub prawnego opiekuna 
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KLAUZURA INFORMACJI 

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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) 

 

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest organizator konkursu Szkoła Podstawa  

nr 18 w Raciborzu. 

2. Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO), przeprowadzenie postepowania konkursowego ( tj. konkursy, olimpiady).  

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej dane osobowe mogą być udostępniane 

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być 

podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  

4. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 

powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.  

5. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

przysługuje uczestnikowi konkursu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym momencie, 

przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie 

przed cofnięciem zgody.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak zgodnie z Regulaminem Diecezjalnego Recytatorskiego 

Konkursu Poezji Religijnej i Metafizycznej, wyrażenie zgodny jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia 

konkursu.  

7. Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 

wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzami, na których utrwalono wizerunek uczestnika konkursu oraz  

na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz 

publikowanie, w materiałach służących promocji Konkursu, w szczególności w: mediach oraz publikacjach,  

w tym na okładkach płyty.  

8. Wyrażenie zgodny na udział dziecka / ucznia pełnoletniego w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją 

regulaminu danego konkursu. 


