
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 

im. Noblistów Polskich w Gliwicach 

zaprasza do udziału w powiatowym konkursie recytatorsko – literackim 

 In the Hundred Acre Wood with Winnie - the - Pooh

Regulamin konkursu:

1.  Do  udziału w konkursie In the Hundred Acre Wood with Winnie – the -
Pooh zapraszamy  uczniów klas IV-VII szkół  podstawowych   z   Gliwic  oraz
powiatu gliwickiego.

2.  Każda ze szkół może zgłosić dwóch uczniów lub dwie grupy uczniów – 3 uczniów
maksymalnie.

3.  Zadaniem  uczestników  konkursu  jest  nagranie  krótkiego  filmu  (recytacja,
przedstawienie) z  wybranym fragmentem lektury  Winnie – the – Pooh min. 40
wersów. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne (elementy
ruchu, rekwizyty, gesty sceniczne, kostiumy oraz  podkład muzyczny). W prezentacji
może wziąć udział zespół złożony z trzech osób, jeśli wymaga tego wybrany fragment
książki.

Jury będzie oceniało:

 płynność,
 interpretację utworu,
 prawidłową wymowę angielską i intonację,
 dobór pozasłownych środków artystycznych.

4. Komisja konkursowa wyłoni spośród uczestników konkursu troje laureatów. 

5. Ostateczny termin zgłoszeń i przysyłania prac upływa 11 lutego 2022.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 lutego 2022.     

Zgłoszenia oraz prace konkursowe należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres
malgorzata.laurman@sp6.gliwice.pl  .   

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, imię oraz nazwisko
nauczyciela-opiekuna i szkołę. Prosimy również o załączenie wybranego przez
ucznia fragmentu tekstu oraz dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
W  razie  pytań  lub  wątpliwości  proszę  kontaktować  się  z  p.Małgorzatą  Laurman
malgorzata.  laurman@sp6.gliwice.pl   lub tel. 32 231 25 61.



ZGŁOSZENIE 

Powiatowy konkurs recytatorsko – literacki

In the Hundred Acre Wood with Winnie - the - Pooh

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA : ………………………………...…………...……….

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA-OPIEKUNA : …………………………………..

NAZWA I ADRES SZKOŁY : ………………………………………………………….….……

WYBRANY PRZEZ UCZNIA FRAGMENT TEKSTU :

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

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Pouczenie

Udział  w  konkursie  jest  dobrowolny,  natomiast  podanie  danych  osobowych  jest
niezbędne  dla  celów  organizacyjnych  i  promocyjnych  Konkursu.  Zgodę  można
wycofać  w  dowolnym  momencie  w  formie  oświadczenia,  które  można  złożyć  w
sekretariacie  szkoły.  Wycofanie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczenie

Akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu
recytatorsko – literackiego w języku angielskim 

In the Hundred Acre Wood with Winnie - the - Pooh

………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodziców)



Oświadczenie

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku i danych osobowych w zakresie
(imię i nazwisko, szkoła) mojego dziecka na stronie internetowej Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich.

………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodziców)

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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  (4.5.2016  L  119/38  Dziennik  Urzędowy  Unii  Europejskiej  PL)  zwanego  dalej
rozporządzeniem 2016/679 RODO informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci jest: Szkoła Podstawowa z
Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach, ul. Jasnogórska 15-17,
reprezentowana przez dyrektora szkoły, z którym można się kontaktować pod nr tel. (32) 231
25 61 lub pisząc na adres email: sekretariat@sp6.gliwice.eu;

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Przemysław Kawa, e-mail: iod@sp6.gliwice.pl;

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania:

1. Dane osobowe w postaci wizerunku Państwa i Państwa dzieci będą przetwarzane w celach
organizacyjnych i promocyjnych Konkurs, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia
2016/679 RODO (zgody);

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa  oraz  osoby  odwiedzające  miejsca  publikacji  zdjęć/filmów  oraz  przesłanych  prac  z
przeprowadzonego konkursu;

5. Administrator nie planuje przekazywania danych do państwa trzeciego oraz do organizacji
międzynarodowej;

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku liczonego od zakończenia konkursu;

7. Zgodę  możecie  Państwo  wycofać  w  dowolnym  momencie  w  formie  oświadczenia,  które
można  złożyć  w  sekretariacie  szkoły.  Wycofanie  zgody  na  rozpowszechnianie  wizerunku
uniemożliwi  dalsze rozpowszechniania  wszelkich zdjęć i  filmów z wyłączeniem sytuacji,  w
których  wizerunek  Państwa  i  Państwa  dzieci  stanowi  jedynie  szczegół  całości  takiej  jak
zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;

8. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

9. Przysługuje  Państwu prawo wniesienia  skargi  do organu nadzorczego,  tj.  Prezesa Urzędu
Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2;

10. Państwa  dane  osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania

decyzji, w tym profilowaniu.                                                           


