
Mamy zaszczyt  zaprosić  na VIII  Powiatowy Konkurs Gwary Śląskiej  pt. „Jak to
dawniej  bywało”.  Konkurs,  skierowany  do  wszystkich  szkół  podstawowych  w  powiecie,
przygotowujemy we współpracy z Miejskim Centrum Kultury - Biblioteką Miejską w Imielinie
oraz pod patronatem Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.  Jego celem jest promocja gwary śląskiej,
tradycji i zwyczajów oraz strojów naszego regionu. 

Termin:  
27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek), godz. 09:00. 

Miejsce: 
 Aula Biblioteki Miejskiej w Imielinie.

Organizatorzy:

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie

ul. Karola Miarki 7

41-407 Imielin

telefon: (0-32) 225 60 55

e-mail: sekretariat@sp2.imielin.pl

Gabriela Iwanek- Wilk, Ewelina Rozmus, Magdalena Szymańska

 Biblioteka Miejska w  Imielinie

       ul. Imielińska 92

       41-407 Imielin

       telefon: (0-32) 225 50 70; 516- 430- 389

Jadwiga Mikunda – organizatorka konkursu (biblioteka) koordynator

Kontakt:
 zgłoszenia uczestników przyjmowane są tylko mailowo na adres: strona.sp2@interia.pl  

Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz teksty prosimy zapisać w formacie PDF.

             Przyjęcie zgłoszenia zostaje potwierdzone mailem zwrotnym.

             Klauzula Zgody (załącznik nr 2) - kopię należy przesłać mailowo, a oryginał dostarczyć 

Organizatorom w dniu  konkursu.

 Pytania dotyczące organizacji konkursu prosimy kierować do koordynatora

- Biblioteki Miejskiej w Imielinie – tel. (0-32) 225 50 70; 516- 430- 389

Serdecznie zapraszamy miłośników śląskiej  ojczyzny-polszczyzny;
 na laureatów czekają  wspaniałe nagrody!



A. Konkurs  recytatorski  –  regulamin

I. ORGANIZATORZY:
1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Miejskie Centrum Kultury w Imielinie -Biblioteka 

Miejska w Imielinie.

II. CELE KONKURSU:
1. Promocja gwary śląskiej, 
2. Docenienie wartości gwary,
3. Popularyzacja śląskiego dziedzictwa kulturowego,
4. Pogłębianie wiedzy na temat śląskich tradycji i obyczajów oraz stroju śląskiego,
5. Kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich,
6. Rozwijanie zdolności twórczych.

III. ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Konkurs organizowany jest w 3 grupach wiekowych:
 Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej,
 Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej,
 Uczniowie klas VII– VIII szkoły podstawowej.

2. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników.
3. Uczestnik prezentuje 1 tekst mówiony prozą.
4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
5. Cennymi będą teksty o tematyce historycznej, opisującej autentyczne wydarzenia z przeszłości, opis tradycyjnych obrzędów

ludowych, a także autentyzm stroju ludowego, w którym uczestnicy występują.
6. Występy oceniać będzie powołane przez organizatorów jury według kryteriów:

 autentyczność gwary,
 wartości poznawcze tekstu,
 dobór tekstu do okoliczności (do tematu, osoby, stroju itp.),
 dobór tekstu do wieku,
 wartości poznawcze i wychowawcze tekstu,
 autentyczność stroju i ewentualnych rekwizytów będzie dodatkowym atutem,
 ogólny wyraz artystyczny (interpretacja tekstu).

IV. ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia wraz z kartą uczestnictwa należy przesłać do   3 kwietnia 2020 r.   na adres mailowy:

strona.sp2@interia.pl
w temacie:  „Konkurs recytatorski. Jak to dawniej bywało”.                                           

Uwaga! Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem zwrotnym!
Wypełnioną i podpisaną „Klauzulę zgody” uczestnicy przedstawiają Organizatorom w dniu konkursu. 

2. Karta uczestnictwa (załącznik nr 1) powinna zawierać:
 imię i nazwisko uczestnika,
 grupę wiekową,
 klasę,
 nazwę szkoły,
 adres szkoły,
 imię i nazwisko opiekuna,       
 imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuł wybranego utworu.

V. NAGRODY:
1. Nagrody przyznawane będą dla każdej grupy wiekowej. 
2. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie. 
3. Najlepsi uczestnicy oprócz dyplomów otrzymają nagrody rzeczowe. 

VI. TERMINY:

1. Konkurs odbędzie się 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek), godz. 09:00 w auli Biblioteki Miejskiej w Imielinie.

2. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu.

VII. Jury konkursu jest upoważnione do interpretacji warunków regulaminowych.
VIII. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  rejestracji  audiowizualnej  dla  celów  archiwalnych  oraz  promocyjnych  w  mediach

obsługujących konkurs i wystawę około konkursową.
IX. Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.
X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Przetwarzanie  i  zbieranych  danych  odbywa  się  zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) RODO oraz
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000).
Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez uczestników VII Powiatowego Konkursu Gwary Śląskiej pt.
„Jak to dawniej bywało” stanowi wyrażenie zgody stanowiącej załącznik nr 2. 



Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU RECYTATORSKIEGO*

1.NAZWISKO I IMIĘ 
UCZESTNIKA

2.KATEGORIA 
WIEKOWA

 I-III

 IV-VI

 VII-VIII

3.KLASA

4.NAZWA SZKOŁY

5.ADRES SZKOŁY

6.TELEFON SZKOŁY

7.IMIĘ I NAZWISKO 
OPIEKUNA

8.TELEFON 
KONTAKTOWY 
OPIEKUNA

9.TYTUŁ UTWORU

10.AUTOR   
UTWORU/ŹRÓDŁO   

11.CZAS TRWANIA 
RECYTACJI

*   Prosimy wypełnić komputerowo i zapisać w formacie PDF

Prosimy o przesłanie tekstów recytowanych utworów zapisanych w formacie PDF.

Załącznik nr 2
                                                                 Klauzula zgody



Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:

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

Dane osobowe: imię, nazwisko, wizerunek,  wiek , adres szkoły, wynik konkursu, przetwarzane
będą w celu udziału w VIII Powiatowym Konkursie  Gwary Śląskiej  „ Jak to dawniej bywało”
zgodnie  z  Regulaminem  „Konkurs  recytatorski  –  regulamin”  w  tym:  organizacji,
przeprowadzenia,  wyłonienia  zwycięzcy,  przyznania,  wydania,  odbioru  i  rozliczenia  nagrody,
publikacji danych osobowych w sieci Internet, w prasie miejskiej i lokalnej, w ramach czynności
administracyjnych, informacyjnych podejmowanych zarówno w czasie prowadzenia zapisów jak i
bezpośrednio podczas zawodów oraz celom archiwalnym.

I.    Administrator danych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest , Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, którą reprezentuje Dyrektor z siedzibą: Imielin 41-407, ul. 
Karola Miarki 7.
II.    Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1)    pod adresem poczty elektronicznej: iod@imielin.pl
2)    pisemnie na adres siedziby Administratora.

Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
stanowi warunek konieczny uczestnictwa w Konkursie.

Od  momentu  rozpoczęcia  przetwarzania  danych  osobowych  osobie,  której  dane  dotyczą,
przysługują  poniższe  prawa:  prawo dostępu  do  danych,  do  sprostowania  danych,  do  usunięcia
danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody.

Skorzystanie  z  prawa  ograniczenia,  usunięcia  oraz  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa.

Ponadto osobom, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do
wniesienia  skargi  na  przetwarzanie  danych  do Prezesa  Urzędu  Ochrony Danych Osobowych  z
siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2. 

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz innych podmiotów działających na podstawie
podpisanych umów z Administratorem. 

Wiem, że  przysługuje mi  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym monecie, oraz że nie  będzie to
miało  wpływu  na  przetwarzanie,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem.

  …....................................................................................      
                                                                                         (data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego uczestnika/uczestniczki konkursu)

Wypełnioną i podpisaną zgodę należy dostarczyć Organizatorom w dniu konkursu!

Kserokopię podpisanej zgody należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia na adres: strona.sp2@interia.pl

mailto:iod@imielin.pl

