
 

 

 

 

REGULAMIN  
  X WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU   
  POEZJI PATRIOTYCZNEJ  

„Kiedy myślę Ojczyzna…” 
 

 
Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi  
mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym,  
aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas: z niej  
się wyłaniam... gdy myślę Ojczyzna - by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam 
wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia. 
 

(Karol Wojtyła) 

 
 

I. ORGANIZATOR 
 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie. 
 

 

KONTAKT: 

 adres: ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut 

 numer telefonu/fax: 17 225 00 80 

 adres email: lancutsp4@op.pl 

 

II. CELE KONKURSU 
 

 Popularyzowanie poezji o tematyce  patriotycznej. 

 Wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego. 

 Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej  

z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami. 

 Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej. 

 Utrwalanie poczucia dumy narodowej. 

 Promowanie młodych talentów. 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 
 

Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Zostanie 

przeprowadzony w dwóch odrębnych kategoriach:  
 

1) dla uczniów klas IV–VI,  

2) dla uczniów klas VII-VIII.  

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU 
 

Konkurs składa się z II etapów: 
 



1. Etap szkolny 
 

 Szkoły w wyniku eliminacji wyłaniają po dwóch kandydatów z każdej kategorii wiekowej.   

 Wyłonieni uczniowie wezmą udział w etapie międzyszkolnym.  

 Kartę zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie (Załącznik 1) należy przesłać do 25 listopada 

2022 r. na adres: 
 

  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie 

      ul. Kochanowskiego 6 

      37-100 Łańcut  
  

lancutsp4@op.pl 
 

2. Etap międzyszkolny 
 

 Etap międzyszkolny konkursu odbędzie się 30 listopada 2022 r. o godz. 900 w Szkole 

Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA - ETAP MIĘDZYSZKOLNY 
 

 Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w podanym terminie karty zgłoszenia (Załącznik  

nr 1) oraz dostarczenie (najpóźniej w dniu konkursu) zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu (Załącznik nr 2). 

 Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersza o tematyce 

patriotycznej  dostosowanej do możliwości odtwórczych wykonawcy. 

 Zachęcamy, aby w bieżącej edycji konkursu prezentować wiersze sławiące piękno polskich 

krajobrazów. 

 Czas występu nie powinien przekraczać 5 minut. 

 

VI. KRYTERIA OCENY: 
 

 dobór i rozumienie tekstu, 

 zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji, 

 poprawność i ekspresja wypowiedzi, 

 dykcja oraz opanowanie tekstu. 

 

VII. NAGRODY 

 W konkursie w każdej z kategorii zostaną przyznane miejsca od I do III oraz wyróżnienia. 

 Zdobywcy miejsc od I do III uzyskują tytuł LAUREATÓW konkursu. 

 Laureaci oraz wyróżnieni otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora. 

2. Kolejność prezentacji ustala organizator. 

3. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.  

4. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

5. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej szkoły. 

6. Wszelkich informacji udzielają koordynatorki konkursu: Małgorzata Grobelny, Alina Flejszar-

Wawro, Anna Jęczalik-Jabłońska. 
 

Serdecznie zapraszamy! 



Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW  

DO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POEZJI PATRIOTYCZNEJ  

„KIEDY MYŚLĘ, OJCZYZNA…” 
 

 

Nazwa szkoły 

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

Dane szkoły (adres, telefon, e-mail) 
……………………………………………………………………….………………… 

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

KATEGORIA: KLASY IV-VI 

1. Imię i nazwisko ucznia……………………………………………….…………………….……. 

Klasa …………………………………………………………..…………………..………….…….… 

Tytuł utworu  …………………………………………………………..……………………..….…… 

Autor utworu …………………………………………………………………………………….…… 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego …………………………………….…………….… 

 

2. Imię i nazwisko ucznia ……………………………………..…………………………..……….. 

Klasa …………………………………………………………..……………….……………..….…… 

Tytuł utworu  …………………………………………………………..………………..…….……… 

Autor utworu …………………………………………………………..………………..………….… 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ……………………………………….…………….. 

 

KATEGORIA: KLASY VII-VIII 

1. Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………...…………………... 

Klasa …………………………………………………………..………………..……….……………. 

Tytuł utworu  …………………………………………………………………….…..……………….. 

Autor utworu ………………………………………………………………….……..……………….. 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego …………………………….……………………..… 

 

2. Imię i nazwisko ucznia ……………………………………..…………..……………..………… 

Klasa ………………………………………………………………..………..………………..……… 

Tytuł utworu  ……………………………………………………….………………..……………..… 

Autor utworu …………………………………………………………….…………..……………….. 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ………………………..………………………….… 



Załącznik nr 2 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………….………………… 
imię i nazwisko uczestnika 

 
 

przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie w celu organizacji i przeprowadzenia oraz 

udostępnienia informacji o wynikach X Wojewódzkiego Konkursu Poezji Patriotycznej ”Kiedy myślę, 

Ojczyzna”. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych  

w Rozporządzeniu 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).  

 

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka  

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904)  

oraz ewentualne udostępnienie wizerunku organowi prowadzącemu szkołę do dalszej publikacji                             

i rozpowszechniania. 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, 

danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika na stronie 

internetowej oraz profilu organizatora w portalu społecznościowym (Facebook), a także w prasie. 

Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych (Załącznik nr 3)  

  

…………………………………………….……………………………………… 

                                                                                                        Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego   



Załącznik nr 3 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję że: 
 

1) Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła 

Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie. Z Administratorem można skontaktować się 

listownie: ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut, e-mailowo: lancutsp4@op.pl oraz 

telefonicznie: 17 225 00 80 lub 699671040. 

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Konrad Krupa, z którym można się skontaktować  

za pośrednictwem poczty przesłanej na adres Szkoły, drogą elektroniczną - e-mail: iod@um-

lancut.pl; telefonicznie pod numerem 665 893 252. 

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka 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) oraz na podstawie Pani/Pana zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w zakresie przeprowadzenia konkursu. 

4) Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  

na podstawie przepisów prawa; w pozostałych przypadkach odbiorcami danych  mogą być 

inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych ze Szkołą przetwarzają dane 

osobowe, dla których Administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II  

w Łańcucie. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw 

trzecich/organizacji międzynarodowych. 

5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny  

do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku 

archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6) Z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. b), lit. d) i lit. e), art. 20, art. 21 ust. 1 RODO, posiadają 

Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i danych swoich dzieci oraz prawo do ich 

sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo  

do cofnięcia zgody na przetwarzanie - w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 

7) Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo,  

iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych. 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych 

zgłoszeniowych skutkuje niemożnością wzięcia przez dziecko udziału w konkursie.  

9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

10) Wyrażenie zgodny na udział dziecka w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 

danego konkursu. 


