
 
 

  
 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO „STROFY O OJCZYŹNIE” 
 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie. 
 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu wejherowskiego.  
 

3. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o poezji patriotycznej, rozwijanie zainteresowań 
literackich, kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności 
recytatorskich, a przede wszystkim uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 
4. Konkurs odbędzie się 18 listopada 2022 roku (rozpoczęcie o godz. 10.00) i będzie miał formę 

prezentacji jednego dowolnego patriotycznego utworu poetyckiego. 
  

5. Zwracamy się z prośbą do dyrekcji szkół podstawowych działających na terenie powiatu 
wejherowskiego o wytypowanie do konkursu reprezentantów poszczególnych placówek - 
dwóch uczniów klas IV-V oraz dwóch uczniów klasy VI-VIII. 

 
6. Zgłoszenia do konkursu (poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zgód na 

przetwarzanie danych osobowych) należy kierować drogą mailową na adres 
krzysztof.p@biblioteka.wejherowo.pl lub przekazać osobiście w siedzibie Biblioteki przy ulicy 
Kaszubskiej 14 w Wejherowie do dnia 10 listopada 2022 roku. 

 
7. Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować pod nr telefonu 58-677-65-77.  

 
8. Komisja konkursowa, której skład zostanie powołany przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w dokona oceny wg następujących kryteriów:  
• dobór repertuaru,  
• kultura słowa,  
• interpretacja,  
• ogólny wyraz artystyczny.  

Szczególnie nagradzany będzie dobór repertuaru i prezentacja mniej znanych utworów 
literackich. 
 

9. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają upominki rzeczowe.  
  



POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
 
Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na miejsce rozstrzygnięcia konkursu na własny koszt. 
 
Decyzje komisji konkursowej nie podlegają zaskarżeniu.  
Kwestie sporne nie objęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzygać będzie 
Organizator 
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na rejestrację konkursu przy pomocy środków audiowizualnych.  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 
 
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra 
Majkowskiego, ul. Kaszubska 14, 84-200 Wejherowo. 
 
• Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez email: 
ido@biblioteka.wejherowo.pl lub listownie na adres siedziby Administratora. 
 
• Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia XVII Edycji Wejherowskiego Konkursu 
Literackiego „Powiew Weny” na podstawie art.6 ust 1 lit. a) zgody osób, których dana dotyczą, oraz na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
• Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne aby w nim uczestniczyć. 
 
• Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępnione na stronie internetowej 
Administratora oraz profilu Administratora prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook. 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również media. 
 
• Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich zgodnie z zasadami 
ochrony danych osobowych portalu społecznościowego Facebook. 
 
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. 
 
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
• Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
  



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE RECYTATORSKIM 
„STROFY O OJCZYŹNIE" 

 
1. Nazwa szkoły: ............................................................................................................................ 

2. Adres szkoły: ............................................................................................................ ................. 

3. Imię i nazwisko opiekuna: ................................................................................................... 

4. Adres mailowy i numer telefonu opiekuna: ................................................................. 

5. Klasa: ........................................................................ 

6. Data: ........................................................................... 

7. Informacje ważne dla organizatora konkursu: (uzupełnij) 

 
L.p. Imię i nazwisko ucznia Klasa Tytuł wybranego utworu Imię 

i nazwisko 
autora utworu 

1.  
 
 

   

2.  
 
 

   

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu 
recytatorskiego „STROFY O OJCZYŹNIE” organizowanym przez Miejską Biblioteka Publiczną im. 
Aleksandra Majkowskiego w dniu 18.11.2022r. oraz oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 
ogólnego rozporządzenia zostałem(am) poinformowany(na), iż zgoda na przetwarzanie moich danych 
osobowych jest dobrowolna oraz o przysługującym mi prawie dostępu do tych danych i ich 
poprawiania. Ponadto powiadomiono mnie, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra 
Majkowskiego, ul. Kaszubska 14, 84-200 Wejherowo. 

2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez email: 
ido@biblioteka.wejherowo.pl lub listownie na adres siedziby Biblioteki. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu recytatorskiego „Strofy o 
Ojczyźnie” na podstawie art.6 ust 1 lit. a) zgody osób, których dana dotyczą. 

4. Podane dane nie będą udostępniane. 
5. Dane osobowe będą przechowywane do 3 miesięcy po zakończeniu konkursu. 
6. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie 
danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych 
osobowych.  

 
 

………………………………………………………… 
Data i podpis nauczyciela 

  



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) 
 
w konkursie recytatorskim „STROFY O OJCZYŹNIE” organizowanym przez Miejską Biblioteka 
Publiczną im. Aleksandra Majkowskiego w dniu 18.11.2022r. oraz oświadczam, że zgodnie z art. 
13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia zostałem(am) poinformowany(na), iż zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna oraz o przysługującym mi prawie dostępu 
do tych danych i ich poprawiania. Ponadto powiadomiono mnie, iż: 
1. Administratorem moich danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. 

Aleksandra Majkowskiego, ul. Kaszubska 14, 84-200 Wejherowo. 
2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez 

email: ido@biblioteka.wejherowo.pl lub listownie na adres siedziby Biblioteki. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu recytatorskiego 

„Strofy o Ojczyźnie” na podstawie art.6 ust 1 lit. a) zgody osób, których dana dotyczą. 
4. Podane dane nie będą udostępniane. 
5. Dane osobowe będą przechowywane do 3 miesięcy po zakończeniu konkursu. 
6. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie 
danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych 
osobowych.  

 
 

………………………………………………………… 
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego 


