
Biblioteka Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 (Szkoły Podstawowej nr 20)   
w Nowym Sączu zaprasza do udziału  

 
 

w VIII Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim online  

pt. „Książka najlepszym przyjacielem” 

Cele konkursu 
  

1. Popularyzacja literatury pięknej.  
2. Dbałość o kulturę żywego słowa.  
3.Stwarzanie dzieciom i młodzieży możliwości zaprezentowania wartościowych utworów prozatorskich.  
4. Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literackich.  
5. Rozwijanie u dzieci i młodzieży postawy twórczej oraz pobudzanie ich wrażliwości artystyczno-
literackiej.  
6. Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na Internet, jako narzędzie do tworzenia i odbioru kultury. 
7. Promocja biblioteki, czytelnictwa, popularyzacja tegorocznego hasła miesiąca bibliotek – „Baśnie 
i legendy z całego świata”. 
 

Zasady uczestnictwa 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych:  
• kategoria I – uczniowie klas I - IV szkół podstawowych,  
• kategoria II – uczniowie klas V -VIII szkół podstawowych.  

 
2. W każdej kategorii może wziąć udział po dwóch uczestników ze szkoły.  

 
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest przygotować fragment baśni lub legendy z różnych stron świata  

o łącznym czasie prezentacji nie przekraczającym 5 minut i zapis prezentacji recytacji w formie 
krótkiego nagrania audio-wideo w formacie MP4 (np.: smartfonem lub kamerą). 
 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa, które należy przesłać e-mailem do 
biblioteki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 na adres: biblioteka20@gmail.com do 15 listopada 
2021 roku. 
 

5. Nagranie z recytacją uczestników konkursu należy przesłać na adres mailowy biblioteki do 3 grudnia 

2021 roku. 

 
6. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego regulaminu. 
 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
 
Warunki oceny  
  
Przy ocenie uczestników Jury konkursowe weźmie pod uwagę: 

a) dobór tekstu do predyspozycji ucznia - dopasowanie tekstu do wieku i predyspozycji recytatora  (0-
2 punkty), 

b) dykcję i wyrazistość - staranną wymowę, prawidłową artykulację głosek, właściwe akcentowanie 
wyrazów (0-4 punkty), 



c) interpretację utworu - modulowanie głosem, właściwe akcentowanie ważnych treści utworu, 
respektowanie znaków interpunkcyjnych, właściwe tempo wygłaszania tekstu, bezbłędne 
opanowanie pamięciowe, oryginalność występu recytatora (dekoracja, rekwizyty, kostium). 

 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 grudnia 2021 roku, a wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie 
internetowej szkoły: sp20.nsacz.pl   
Spośród nadesłanych prezentacji  konkursowych (nagranych filmów), jury przyzna nagrody i wyróżnienia. 

Termin wręczenia nagród zostanie podany na stronie internetowej szkoły. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – DANE OSOBOWE wizerunek 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)  

informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno- Przedszkolny nr2 w Nowym Sączu, z siedzibą w Nowym Sączu,  

ul. Nadbrzeżna 77, NIP: 734-10-43-422, REGON: 386521010, zwany dalej Administratorem; 

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Joanna Jańczy. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem 

siedziby Administratora lub e-mail: j.janczy@radcy.in lub tel. 607 741 794 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania o bieżącej działalności Szkoły  i Przedszkola oraz działalności 

promocyjno-marketingowej Szkoły i Przedszkola, w celach archiwalnego dbania o upamiętnienie historii placówki na podstawie 

zgody art. 6 ust1 a) i w ramach słusznego interesu administratora art. 6 ust.1 f) RODO 

4) odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych w sposób nie mniej 

restrykcyjny niż przez Administratora Danych oraz osoby zapoznające się ze stroną www, profilem fb i materiałami informacyjnymi 

Administratora, odbiorcą, a także Współadministratorem może być podmiot prowadzący portal Facebook na podstawie zasad 

wskazanych w regulaminie portalu. 

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, zalecamy zapoznać się przed 

wyrażeniem zgody z zasadami przetwarzania podmiotu prowadzącego portal Facebook gdyż podmiot ten może przekazywać dane 

do Państwa trzeciego 

6) dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem wykorzystania do jakiego 

doszło przed jej wycofaniem lub wniesienia sprzeciwu 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich i swojego dziecka danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), 

prawo do ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, 

usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu 

marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych zgodnie z art 17 RODO. Zakres każdego z w/w praw 

oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od 

podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania. 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy prawa 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci utrwalonego wizerunku jest dobrowolne 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje 

wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na 

automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

 

mailto:j.janczy@radcy.in

