
 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE  

 

Mamy przyjemność zaprosić  uczniów szkół 

podstawowych powiatu głogowskiego do udziału w  

I POWIATOWYM KONKURSIE NOBLISTÓW 

POLSKICH. 

Konkurs związany jest z tegoroczną patronką roku – 

Wisławą Szymborską. Przebiegać będzie w dwóch 

kategoriach : recytatorskiej i plastycznej. 

Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie 

znajdującym się poniżej. 

Serdecznie zapraszamy ! 

 

 

 

 



REGULAMIN   

I   POWIATOWEGO KONKURSU NOBLISTÓW POLSKICH 

 W związku ogłoszeniem roku 2023 rokiem Wisławy Szymborskiej Szkoła 

Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich  w Głogowie organizuje konkurs. 

Cele: 

- wykorzystanie i rozwijanie potencjału  uczniów  

- rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa 

-kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości 

- doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z wykorzystaniem  różnorodnych 

technik plastycznych  do działań związanych z poszerzaniem wiedzy na temat postaci 

- kształcenie umiejętności myślenia kreatywnego 

 Przedmiot konkursu:  

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:  

I    Konkurs recytatorski 

II  Konkurs plastyczny  

 Konkurs recytatorski Konkurs plastyczny 

 

§1.PRZEDMIOT KONKURSU 

  

Przedmiotem konkursu jest recytacja dowolnego 

utworu Wisławy Szymborskiej 

 

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie 

portretu Wisławy Szymborskiej 

  

§2. CZAS I TRWANIA I PRZEBIEG KONKURSU 

  

1. Konkurs odbędzie się 27.03.2023  o 

godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 3 w 

Głogowie  

 

1. Prace można składać do 

20.03.2023 w sekretariacie 

Szkoły Podstawowej nr 3 w 



2. Konkurs jest jednoetapowy. 

3. Konkurs przebiegać będzie w dwóch 

kategoriach: 

I kategoria – uczniowie klas IV – VI 

II kategoria – uczniowie klas VII – VIII 

4. Ogłoszenie wyników, podsumowanie 

konkursu oraz uroczyste wręczenie 

nagród odbędzie się 27.03.2023  o godz. 

11.00 

 

Głogowie. 

2. Konkurs jest jednoetapowy. 

3. Konkurs przebiegać będzie w 

dwóch kategoriach: 

I kategoria – uczniowie klas IV 

– VI 

II kategoria – uczniowie klas 

VII – VIII 

4. Ogłoszenie wyników, 

podsumowanie konkursu oraz 

uroczyste wręczenie nagród 

odbędzie się 27.03.2023  o 

godz. 11.00 

 

§3.ZASADY UCZESTNICTWA 

 

 

 

 

1.Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV – 

VIII szkół podstawowych w powiecie 

głogowskim, którzy do dnia  20.03.2023r 

dostarczą zgłoszenie do udziału w konkursie 

wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa.  

 

2. Konkurs będzie miał formę prezentacji 

dowolnego jednego utworu poetyckiego W. 

Szymborskiej. 

3. Do konkursu można przystąpić wyłącznie 

indywidualnie. Z każdej szkoły może zostać 

zgłoszonych maksymalnie troje uczestników. 

4. Czas prezentacji utworu nie może przekroczyć 

5 minut. 

 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z 
akceptacją regulaminu.  
 

6.Kartą zgłoszeniową i zgodę rodziców 

 

1. Uczestnikami konkursu są 

uczniowie klas IV – VIII szkół 

podstawowych w powiecie 

głogowskim, którzy do dnia  

20.03.2023r dostarczą pracę 

wraz z wypełnioną kartą 

uczestnictwa. 

2. Z każdej szkoły podstawowej 

może zostać zgłoszone 

maksymalnie pięć prac 

konkursowych. 

3. Prace powinny być 

przygotowane indywidualnie. 

4. Każdy uczestnik konkursu może 

zgłosić jedną pracę.  

5. Uczestnicy konkursu 

przygotowują prace plastyczne 



/opiekunów prawnych) należy umieścić w 

zaklejonej kopercie i dostarczyć do organizatora 

lub przesłać na adres:  

Szkoła Podstawowa nr 3 

Plac Mieszka I 22  

67-200 Głogów 

 

w formacie A3 lub A2 przy 

zastosowaniu dowolnej 

techniki plastycznej  

6. Każda praca powinna być 

czytelnie podpisana na 

odwrocie 

(imię,nazwisko,klasa,szkoła) 

7. Dostarczone prace konkursowe 

nie będą zwracane i stają się 

własnością organizatora. 

8. Praca konkursowa nie może być 

wcześniej nagrodzona, 

publikowana i nie może 

naruszać praw autorskich osób 

trzecich.  

9. Wszystkie prace będą brały 

udział w wystawie 

pokonkursowej w holu Szkoły 

Podstawowej nr 3.  

10. Pracę wraz z załącznikami nr 1 i 

2 ( kartą zgłoszeniową i zgodą 

rodziców /opiekunów 

prawnych) należy umieścić w 

zaklejonej kopercie i dostarczyć 

do organizatora lub przesłać na 

adres:  

Szkoła Podstawowa nr 3 

Plac Mieszka I 22  

67-200 Głogów 

 

 

 

 



§4.KRYTERIA OCENY 

 

 

1.Oceny wystąpień konkursowych dokona jury 

powołane przez organizatorów konkursu. 

2. Kryteria :  

- znajomość tekstu 

-interpretacja utworu ( tempo, intonacja ) 

-kultura i wyrazistość słowa 

-ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, 

element ruchu). 

 

1. Oceny wystąpień konkursowych 

dokona jury powołane przez 

organizatorów konkursu. 

2. Kryteria 

- zgodność z tematem konkursu 

- pomysłowość 

- oryginalność ujęcia tematu 

- estetyka wykonania.  

 

3.Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do odrzucenia prac 

niezwiązanych z tematyką konkursu 

 

§5.POZOSTAŁE USTALENIA 

 

  

 

1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  

2. Z konkursu zostanie sporządzone sprawozdanie wraz z fotorelacją, która 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://sp3.glogow.pl/ 

3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady 

konkursu. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

 

            Organizatorki: 

         Dorota Stankunowicz – Cholewa 

         Emilia Warmowska 

 

 

 

 

 



załącznik 1  

KARTA UCZESTNIKA 

I   POWIATOWEGO KONKURSU NOBLISTÓW POLSKICH 

 

 

Imię  i nazwisko ……………………………………………………………….. 

Klasa ………………………… 

Szkoła (nazwa, adres) ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela) …………………………………… 

Nr telefonu do kontaktu ………………………………………………………………. 

 

 

 

 

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

. 

             miejscowość, data                                        podpis rodzica/opiekuna prawnego   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

załącznik nr 2 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY KONKURSU  

(w tym wizerunku) 

Działając jako opiekun prawny dziecka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 

81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę przetwarzanie 

danych osobowych mojego dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz 

udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Zgoda obejmuje zgodę na rozpowszechnianie i 

wykorzystywanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, wieku, wizerunku i innych niezbędnych 

danych osobowych mojego dziecka w formie papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej przez placówkę 

oświatową w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych 

z organizowanym przez placówkę konkursem. Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania wizerunku 

poprzez jego kadrowanie i kompozycję.  

 Imię i nazwisko dziecka   

 Wizerunek i inne dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w zakresie: 

  

Udostępniania w Internecie, w tym na stronie internetowej 

placówki oświatowej lub profilu placówki oświatowej, 

zamieszczania w materiałach promocyjnych, informacyjnych, 

audiowizualnych, broszurach, gazetkach, tablicach ogłoszeń, 

w związku z konkursem  i innymi działaniami edukacyjno – 

oświatowymi. 

  

  

  

ZEZWALAM / NIE ZEZWALAM 

  

  

Ponadto wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody  na wykorzystywanie w charakterze niekomercyjnym 

pracy autorstwa mojego dziecka przez placówkę (poprzez wykorzystywanie na wydarzeniach 

organizowanych przez placówkę – organizatora konkursu, w formie publicznego wykonania, 

wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, a także publicznego udostępnienia i rozpowszechniania 

pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.) 

Data podpisania: 

  ____________________________ 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, podpis 



 

 


