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Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 

ul. 11 Listopada 16 

97-500 Radomsko 

 

 

 

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania 

dla uczniów obcojęzycznych 

 

ORGANIZATOR KONKURSU: 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomsku 

 

ADRESACI KONKURSU: 

Konkurs skierowany jest do obcojęzycznych uczniów klas I-VIII, którzy uczą się w szkołach 

podstawowych w Radomsku.   

 

PATRONAT HONOROWY: 

Prezydent Miasta Radomska 

 

PATRONAT MEDIALNY: 

naszemiasto.pl, „Co Nowego”, radomsko24.pl 

ZASADY KONKURSU: 

1. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: 

 uczniowie klas I – III 

 uczniowie klas IV – VIII. 

 

2. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez dostarczenie do Organizatora albo przesłanie 

(pocztą tradycyjną lub elektroniczną) poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej i zgody 

rodzica/prawnego opiekuna (Załącznik nr 1 do Regulaminu) do 2 grudnia 2022 roku  

na adres: 
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Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 

ul. 11 Listopada 16 

97-500 Radomsko 

adres e-mail:  

a.groszek1206@gmail.com  (uczniowie klas I-III) 

agnieszka.bartnik@op.pl (uczniowie klas IV-VIII) 

 

3. Przesłuchania konkursowe odbędą się 16 grudnia 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej 

nr 7 w Radomsku.  

4. Zadaniem  uczestników  Konkursu  będzie zaprezentowanie przed Komisją jednego utworu 

literackiego (lub fragmentu utworu) w języku polskim. 

5. Interpretacja wybranego utworu nie może przekroczyć 3 minut.  

6. Uczestników będzie oceniała Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

7. Ocenie podlega umiejętność pięknego, wyrazistego odczytania wybranego tekstu  

z poprawną dykcją. 

8. Informacje o Konkursie można uzyskać pod nr tel.: 

Aleksandra Groszek-Solecka 724-536- 970 (klasy I-III) 

Agnieszka Nowakowska 509-528-168 (klasy IV-VIII) 

 

CELE KONKURSU: 

 rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 

 wzbogacanie wiedzy na temat literatury i kultury polskiej, 

 rozwijanie talentów literackich, 

 rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności, 

 doskonalenie umiejętności pięknego czytania w języku polskim, 

 integracja środowiska lokalnego.  
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Koordynatorami Konkursu są: 

Bożena Biegarczyk  

Kamila Cichuta  

Aleksandra Groszek-Solecka  

Agnieszka Nowakowska. 

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne. 

3. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane uczestnikom, którzy uzyskają I, II i III miejsce  

w każdej kategorii. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodzica/prawnego 

opiekuna uczestnika Konkursu na przetwarzanie przez Organizatora jego danych 

osobowych  na  potrzeby  Konkursu  zgodnie z Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu 

Danych Osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika na stronie internetowej  

PSP nr 7 w Radomsku i na fanpagu szkoły. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania 

dla uczniów obcojęzycznych 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO UDZIAŁU  

W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PIĘKNEGO CZYTANIA 

DLA UCZNIÓW OBCOJĘZYCZNYCH 

 

 

 

Nazwa i adres szkoły  

 

 

Imię i nazwisko ucznia 

 

 

Klasa  

 

Imię i nazwisko nauczyciela 

przygotowującego ucznia do Konkursu 

 

 

Numer kontaktowy nauczyciela 

przygotowującego ucznia do Konkursu 

 

Autor i tytuł wybranego utworu 

 

 

Imię i nazwisko rodzica / prawnego 

opiekuna 

 

Numer kontaktowy rodzica / prawnego 

opiekuna 
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OŚWIADCZENIE:  

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja następujących oświadczeń: 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora – Publiczną Szkołę Podstawową  

nr 7 w Radomsku ul. 11 Listopada 16 w Radomsku danych osobowych mojego dziecka 

zawartych w niniejszym wniosku zgodnie z realizacją wymogów 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 

danych osobowych uczestnika oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.  

2. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7,  

97-500 Radomsko, ul. 11 Listopada 16, tel. 44 685 44 34 reprezentowana przez Dyrektora 

Radosława Bartnika. 

3. Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Olszowy, z którym można kontaktować się  

pod nr tel. 501 712 126. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c RODO w celu realizacji 

zadań ustawowych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz 

aktów wykonawczych. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą 

być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu,  

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących 

dziecka narusza RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 

umowa. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie oraz publikację danych osobowych mojego dziecka  

oraz jego wizerunku przez Organizatora Konkursu. 

Zapoznałem się z treścią i akceptują Regulamin Konkursu. 

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

    /Podpis rodzica/prawnego opiekuna/                                                                   
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ZGODA RODZICÓW 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) 

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

w Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania dla uczniów obcojęzycznych, akceptuję 

Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

przez Organizatorów. 

 

 

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

                         /Podpis rodzica/ prawnego opiekuna/  

 

 

 

 

 


