XIII WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI I PROZY
KS. JANA TWARDOWSKIEGO
„Trzeba iść dalej, czyli dalszy spacer biedronki”
Regulamin konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego konkurs wojewódzki.
2. Cele konkursu:
propagowanie wśród dzieci i młodzieży twórczości ks. Jana Twardowskiego, wartości
i myśli w niej zawartych,
zapoznanie uczestników z życiem i działalnością księdza i poety,
formowanie i kształtowanie osobowości uczniów poprzez dostrzeganie
i budowanie hierarchii wartości etycznych płynących z poezji i prozy
ks. Twardowskiego,
rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni u dzieci,
kształtowanie postaw artystycznych, umiejętności autoprezentacji,
korelacja religii, literatury i plastyki.
3. Konkurs składa się z dwóch niezależnych części: recytatorskiej i plastycznej.
W konkursie recytatorskim uczestniczą uczniowie klas IV – VI (recytacja poezji) i klas VII – VIII
(recytacja poezji) , klas IV – VIII (prezentacja prozy)
Konkurs plastyczny przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – IV
i klasy V – VIII.
Każda szkoła może:
uczestniczyć we wszystkich częściach i kategoriach konkursu,
dowolnie wybrać część i kategorię konkursu.
4. Zgłoszenie uczniów do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu, jest
również zgodą na przetwarzanie danych osobowych – nazwiska laureatów zostaną zamieszczone na
stronie internetowej szkoły i wystawie nagrodzonych prac zorganizowanej w szkole organizatora
oraz Miejskiej Bibliotece.
KONKURS RECYTATORSKI
Ks. profesor Jan Twardowski w swej twórczości pisał o człowieku, pięknej przyrodzie,
we wszystkim dostrzegając obecność i miłość Boga.
W obecnej edycji konkursu chcemy razem z ks. profesorem Janem Twardowskim zachwycić się
wiosną i najpiękniejszymi świętami – Zmartwychwstaniem Jezusa.
W konkursie recytacji poezji uczestniczą uczniowie:
klas IV - VI
klas VII – VIII

Prezentowany utwór poetycki powinien liczyć nie mniej niż 15 wersów.
W przypadku utworu o mniejszej ilości wersów, uczeń prezentuje dwa lub więcej fragmentów.
W konkursie prezentacji prozy uczestniczą uczniowie klas IV i VIII. Wybierając fragment
prozy należy zaprezentować całość przesłania utworu pochodzącego z dowolnie wybranego
tomiku .
Przedstawiony utwór powinien liczyć nie mniej niż 18 wersów (mogą być fragmenty
wybranego opowiadania).
Do konkursu recytatorskiego szkoła może zgłosić maksymalnie 2 osoby w każdej podanej
kategorii.
Ewaluacji podlegają:
– znajomość tekstu,
– umiejętność prezentacji,
– wrażenia artystyczne.
Ewaluacji nie podlegają rekwizyty i ruch sceniczny.
Komisja przyznaje trzy nagrody i dwa wyróżnienia - nagrodzeni uczniowie otrzymują dyplomy
i nagrody rzeczowe. Komisja ma prawo do innego podziału nagród.Ustalenia komisji są ostateczne.
Zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie recytatorskim będą przyjmowane na
załączonym formularzu do dnia 29 marca 2019 r. Formularz można dostarczyć osobiście do
sekretariatu szkoły, faksem 322310714 lub e – mail: joasianoras@interia.pl
Konkurs odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. o godzinie 13.00 w Szkole Podstawowej nr 7
w Gliwicach przy ulicy Tarnogórskiej 59.
Każdy uczestnik konkursu recytatorskiego powinien przynieść oświadczenie – zgodę
rodziców/prawnych opiekunów oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka..........................................................................................
w konkursie recytatorskim poezji i prozy ks. Jana Twardowskiego dnia 04 kwietnia 2019 roku,
oraz na umieszczenie jego danych i wizerunku na internetowej stronie szkoły organizatora –
wykaz laureatów i reportaż.
…...................................................................................................................
podpis Rodziców/ prawnych opiekunów

Zapraszamy do udziału.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
NA KONKURS RECYTATORSKI
POEZJA I PROZA KS. JANA TWARDOWSKIEGO
SZKOŁA ...............................................................................................

NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO ........................................................
KONKURS RECYTATORSKI – POEZJA , KLASY IV - VI
Imię i nazwisko
uczestnika, klasa

Tytuł utworu

Imię i nazwisko opiekuna

KONKURS RECYTATORSKI – POEZJA , KLASY VII – VIII
Imię i nazwisko
uczestnika, klasa

Tytuł utworu

Imię i nazwisko opiekuna

KONKURS RECYTATORSKI – PROZA , KLASY IV – VIII
Imię i nazwisko
uczestnika, klasa

Tytuł utworu

Imię i nazwisko opiekuna

..........................................................
PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ
Zgłoszenie prosimy wypisać drukowanymi literami, czarnym kolorem.

Uwaga: przypominamy o oświadczeniu rodziców złożonym organizatorom przed
konkursem!

KONKURS PLASTYCZNY
konkurs obejmuje uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy I – IV i klasy V – VIII.
uczniowie wykonują ilustracje do jednego spośród podanych w załączniku utworów
ks. Jana Twardowskiego.
prace mogą być wykonane techniką dowolną w formacie A4 na kartce z bloku technicznego.
każda szkoła może dostarczyć na konkurs po 5 najciekawszych prac uczniów klas I – IV
i klas V – VIII .
opisane prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 7 w Gliwicach,
ul. Tarnogórska 59 w terminie do 29 marca 2019 r..(najlepiej zostawić na portierni
z dopiskiem: Konkurs Plastyczny – utwory ks. Twardowskiego). Można je również wysłać
pocztą z dopiskiem Konkurs Plastyczny – utwory ks. Twardowskiego
Każda praca powinna zawierać informacje: imię i nazwisko autora, tytuł ilustrowanego
utworu, klasa, szkoła, numer telefonu lub faxu oraz imię i nazwisko opiekuna.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac plastycznych.
Do każdej pracy prosimy dołączyć oświadczenie Rodziców dziecka oraz zgodę na
przetwarzanie danych osobowych. .
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ….....................................................................................
w konkursie plastycznym poezji i prozy ks. Jana Twardowskiego oraz na umieszczenie jego
danych i wizerunku na stronie internetowej szkoły (wykaz laureatów i reportaż z konkursu)
i wystawie prac laureatów w szkole organizatora i Miejskiej Bibliotece.
…................................................................................
podpis Rodziców / prawnych opiekunów

Komisja w każdej kategorii wiekowej przyznaje po trzy nagrody i jednym wyróżnieniu. Ustalenia
komisji są ostateczne. Laureatów poinformujemy telefonicznie, zapraszając na wręczenie
nagród dnia 04 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00 (wręczenie nagród nastąpi na konkursie
recytatorskim).
Zapraszamy do udziału!
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy:
joasianoras@interia.pl
organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 7 w Gliwicach, ul. Tarnogórska 59
nauczyciele: mgr Marzena Michaliszyn, mgr Grażyna Kozub, mgr Monika Najda,
mgr Justyna Libor, mgr Mariola Polok, mgr Joanna Noras

Utwory do części plastycznej
Utwór I Jaki to cud!
Jakim cudem jest wiosna!
Wiosna jest różna. Po zimie nadchodzi wiosna wczesna, kiedy śniegi
przykrywają ziemię, ale ptaki już lecą z daleka, bo wiedzą, że będzie ciepło.
Potem zaczyna się wiosna pstra. Śnieg topnieje i miejscami pokazuje się
ziemia czarna od błota, miejscami żółta od piasku, jak pstra mozaika.
Po wczesnej i pstrej wiośnie przychodzi wiosna zielona, kiedy zazielenia się
każde drzewo i ogródek, kwitną tulipany, białe i żółte narcyzy, a na wsi
czerwone maki. W lasach na najwyższych gałązkach drzew szpilkowych
otwierają się pąki i opadają z nich lepkie łuski. Jaki to cud!
Utwór II Na pogrzeb Jezusa
Baranek biegł na pogrzeb
najwcześniej przed świtaniem
płakała trawa niemrawa, że nie mogła ruszyć się sama
lilie białe jak ręce matki omdlałe
róże czerwone jak uszy zawstydzone
nie zdążył już na pogrzeb
wpadł na zmartwychwstanie
grób murowany jak bomba się rozleciał
baranek choć nie zdążył z radości się rozbeczał.

Utwór III Czy widzisz cud?
Spróbujcie otworzyć szeroko oczy, popatrzeć, co się dzieje w przyrodzie,
i pomyśleć o Panu Bogu. Jaki On dobry i wspaniały, że stworzył wiosnę i lato,
wakacje, morze, góry, lasy, ptaki, motyle, kwiaty, wszystkie żuki po kolei,
chrabąszcze, które łaskoczą poważnych ludzi po policzkach, żeby najpierw
się wystraszyli, a potem uśmiechnęli.
Czy potrafisz zobaczyć te wszystkie Boże cuda w przyrodzie?

Uwaga: powyższe utwory dotyczą tylko części plastycznej.
Wybór utworów w części recytatorskiej jest dowolny.

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
………………………………………..…………… w podanym niżej zakresie:

mojego

dziecka

 imię i nazwisko
 klasa
 nazwa i adres placówki, do której uczęszcza
przez: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gliwicach, ul. Tarnogórska 59,
44-100 Gliwice w celu organizacji XIII Wojewódzkiego Konkursu Poezji i Prozy Ks. Jana
Twardowskiego „Trzeba iść dalej, czyli dalszy spacer biedronki”

……………………………………………………………………………
Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu
publikacji wyników XIII Wojewódzkiego Konkursu Poezji i Prozy Ks. Jana Twardowskiego
„Trzeba iść dalej, czyli dalszy spacer biedronki” na stronie internetowej placówki.

……………………………………………………………………………
Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego

•

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gliwicach, ul. Tarnogórska 59, 44-100 Gliwice – reprezentowany przez Dy rektora Jednostki.

•

Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Anna Leśniewska, e-mail:iod@zsp11gliwice.pl

•

Podstawą zbierania danych osobowych jest zgoda osoby, które dane dotyczą.
Art. 6 ust. 1. lit. a) 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 przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

•

Podanie powyższych danych jest obowiązkiem
Panią/Pana zgody będzie skutkowało:

umownym,

zaś

cofnięcie

przez

- w zakresie zgody 1 - brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie.
- w zakresie zgody 2 – wyniki konkursu w zakresie osiągnięć Pani/Pana dziecka zostaną
przekazane do placówki, która zgłosiła uczestnika i nie będą publikowane na stronie
internetowej
•

•

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
•

Dostępu do swoich danych.

•

Sprostowania danych.

•

Usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

•

Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa.

•

Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym
profilowania.
…………………………………………………
Data, miejsce i podpis

