
KONKURS POEZJI PATRIOTYCZNEJ 
w rocznicę odzyskania Niepodległości przez POLSKĘ

1. Organizator

Centrum Kultury i Rekreacji oraz Gmina Wschowa.
Festiwal  jest  imprezą  odbywającą  się  w  ramach  rocznicy  odzyskania  przez  Polskę
Niepodległości.

2. Czas i miejsce

Festiwal  odbędzie  się  w  dniu 30.10.2019  r. o  godz.  10.00 w  Klubokawiarni  Piętro  przy
Centrum Kultury i Rekreacji ul. Niepodległości 1, Wschowa.  

3. Cel i zadania
 

 Popularyzacja poezji o tematyce patriotycznej,
 Wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego,
 Zachęcanie  do  kształtowania  poczucia  silnej  więzi  emocjonalnej,  społecznej  

i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami,
 Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej,
 Utrwalenie poczucia dumy narodowej.

4. Założenia programowe

a. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach:
 I kategoria – 7-9 lat (roczniki 2012-2010)
 II kategoria –10 – 12 lat (roczniki 2009-2007)
 III kategoria – 13-14 lat (roczniki 2006 – 2005)
 IV kategoria –15-18 lat (roczniki 2004-2001)

b. Uczestnicy konkursu wykonują JEDEN wiersz.
c. Każda placówka/instytucja może oddelegować na konkurs  3 osoby w danej kategorii.

5. Repertuar

1. Wiersze tradycyjne, historyczne, patriotyczne,
2. Wiersze znane, z nową, własną interpretacją,
3. Czas występu nie powinien przekraczać 5 minut, 



6. Główne kryteria oceny

 Dobór repertuaru – treść i charakter zgodne z założeniami Regulaminu,
 Wartość  artystyczna  utworów  oraz  ich  dobór  do  możliwości  wykonawczych

uczestnika,
 warunki głosowe wykonawców (emisja, dykcja, intonacja),
 Interpretacja utworów (inscenizacja ruchowa, estetyka i ogólny wyraz artystyczny),
 Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora

7. Nagrody

 Nagroda - I, II, III nagroda w każdej kategorii, wyróżnienia oraz dyplomy uczestnictwa.   

8. Postanowienia końcowe
 obowiązuje szkolny strój galowy, 
 kolejność prezentacji ustala organizator,
 Organizator konkursu zapewnia nagłośnienie i oświetlenie,
 kartę zgłoszenia z klauzurą zgodną z RODO oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku

(załącznik nr 1 i  załącznik nr 2) należy przesłać do  dnia  21.10.2019 r.  pocztą lub  
e-mailem  z  dopiskiem  w  tytule  Konkurs  w  rocznicę odzyskania przez  POLSKĘ
Niepodległości...

 uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej,
 uczestnicy konkursu zgłaszają się na przesłuchania konkursowe  w dniu 30.10.2019 r.

do godz. 9:30

E-mail: ckir@gminawschowa.pl  (w temacie e-maila:  Konkurs w rocznicę odzyskania przez
POLSKĘ Niepodległości... )

Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie 
ul. Niepodległości 1 
67 – 400  WSCHOWA 
Tel. 65 540 23 36



Załącznik nr 1 

Konkurs poezji patriotycznej 30.10.2019 r.  Wschowa 

KARTA ZGŁOSZENIA

Uczestnik konkursu:

Imię …............................................................................... 

Nazwisko...........................................................................

Adres zamieszkania ..
….....................................................................................................................................................

Telefon : …........................................................ e- mail: …................................................................

Kategoria wiekowa (zaznaczyć x):

□ I kategoria – 7-9 lat (roczniki 2012-2010)

□ II kategoria – 10 – 12 lat (roczniki 2009-2007)

□ III kategoria – 13 – 14 lat (roczniki 2006-2005)

□ IV kategoria  - 15 – 18 lat (roczniki 2004-2001)

Tytuł utworu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Autor utworu: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa, adres i telefon szkoły lub placówki 

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

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu:

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



Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w  jest: Centrum Kultury 
i Rekreacji we Wschowie, ul. Niepodległości 1, 67-400 Wschowa, 

2. Jeśli  ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania do Centrum Kultury i  Rekreacji  we Wschowie,  a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej marek.biedak@cbi24.pl

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zgodnie  z  Rozporządzeniem
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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach realizacji zadań wynikających ze statutu CKiR,
dla  celów  wypełniania  obowiązków  prawnych  ciążących  na  administratorze  na  podstawie
obowiązujących przepisów prawa.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Centrum Kultury i Rekreacji we
Wschowie 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- żądania dostępu do danych osobowych;

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu;

- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.



Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

Celem zbierania danych jest konkurs poezji patriotyczne dla dzieci i młodzieży z okazji rocznicy Odzy-
skania przez Polskę Niepodległości.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograni-
czenia  przetwarzania,  a  także  prawo  sprzeciwu,  zażądania  zaprzestania  przetwarzania  
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Od-
biorcą danych będzie Centrum Kultury i  Rekreacji  we Wschowie do publikacji  wyników konkursu
oraz wernisażu wystawy prac pokonkursowych

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub or-
ganizacji międzynarodowej.

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

Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego



Załącznik nr 2
…………………………………….

                 miejscowość, data

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja  niżej  podpisany(a)  ...................................................,  zamieszkały(a)  

w  …………………………..………..…..,  przy  ul.  …………………………………………………………...,  zgodnie  

z Rozporządzeniem 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 (ogól-

ne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 wyrażam zgodę na nie-

ograniczone czasowo wykorzystanie przez Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie mojego

wizerunku/wizerunku  mojego  dziecka*  w  formie  papierowej  

i elektronicznej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, plakaty, ulotki, wystawy pokonkurso-

we, materiały audiowizualne etc.) na stronie www.ckir.wschowa.pl i w mediach społeczno-

ściowych -  facebook w celu  realizacji  przedsięwzięć i  budowania pozytywnego wizerunku

Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie w przestrzeni publicznej i w mediach.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie mojego wizerunku/ wizerunku mojego

dziecka* do innych instytucji publicznych w celu realizacji przedsięwzięć i budowania pozy-

tywnego wizerunku w przestrzeni publicznej i w mediach.

     ..............................................................
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

*/ niepotrzebne skreślić


