
 

 

 

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu 

„Tylko Orły” 

dedykowanego św. Janowi Pawłowi II w 100 rocznicę urodzin                                                      
oraz kard. Stefanowi Wyszyńskiemu z okazji beatyfikacji 

 

Motto: 

 „To jest prawdziwa przyjaźń …”   

Papież Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński                                       
inspiracją dla współczesnych 

 

 

Cele konkursu  

 aktualizacja nauczania św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego; 

 propagowanie pozytywnych wzorców osobowych Papieża Polaka i Prymasa Tysiąclecia;  

 wyeksponowanie cech duchowej przyjaźni dwóch wielkich Polaków – gorliwa troska o losy 

człowieka i świata, umiłowanie Boga, Kościoła i Ojczyzny, ufne zawierzenie Matce Najświętszej; 

 ukazanie wartości przyjaźni - szacunek, zaufanie, szczerość, wzajemnej odpowiedzialność, 

gotowość do poświęceń; 

 kształtowanie potrzeby nawiązywania bliskich relacji z drugim człowiekiem;  

 promowanie dziecięcej twórczości artystycznej; 

 doskonalenie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 

 



Zasady konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. 

2. Proponowane kategorie:  

 

Dla uczniów klas I – VIII 

 

 oratorska (zapis elektroniczny) - uczeń wygłasza przygotowaną przez siebie mowę, trwającą 

nie dłużej niż 3 minuty, będącą interpretacją motta konkursowego;  

 recytatorska (zapis elektroniczny) – uczeń recytuje wybrany przez siebie wiersz, nawiązujący 

do hasła przewodniego konkursu; 

 wokalna (zapis elektroniczny) – uczniowie indywidualnie lub w zespołach, liczących 

maksymalnie 5 osób, wykonują piosenkę z podkładem muzycznym lub przy akompaniamencie 

instrumentów;  

 plastyczna (w oryginale) – uczeń wykonuje dowolną techniką pracę plastyczną płaską                        

lub przestrzenną, będącą ilustracją do motta konkursowego; 

 

               Dla uczniów klas V – VIII 

 multimedialna   

– uczeń przygotowuje nawiązującą do motta prezentację multimedialną w programie Power 

Point, składającą się maksymalnie z 10 slajdów, z zastosowaniem automatycznych przejść 

miedzy slajdami; pliki muzyczne nieobowiązkowe;  

-  uczeń nagrywa film nie dłuższy niż 3 minuty; w filmie mogą występować inne osoby ,                         

ale autor jest tylko jeden; 

 

3. Ocenie podlegają następujące elementy:  

 w kategorii oratorskiej: zgodność z tematem, kompozycja tekstu, argumentacja, bogactwo 

słownictwa, sposób mówienia ( poprawność artykulacyjna, rytm wypowiedzi, stosowane pauzy, 

intonacja, przekaz emocji,  gesty i mimika, opanowanie tremy); 

 w kategorii recytatorskiej: dobór wiersza, interpretacja, poprawność artykulacyjna, intonacja, 

opanowanie tremy; 

 w kategorii wokalnej: dobór piosenki, znajomość tekstu, aranżacja, intonacja, ogólny wyraz 

artystyczny; 

 w kategorii plastycznej: zgodność z tematem, samodzielność wykonania pracy, ciekawa 

technika artystyczna, walory estetyczne; 

 w kategorii multimedialnej: zgodność treści z tematyką konkursu, poprawność merytoryczna 

zamieszczonych informacji, kreatywność i innowacyjność, przejrzysty i uporządkowany układ 

prezentacji, ogólne wrażenie estetyczne; 

 

4. Nieprzekraczalny termin składania prac: 23 listopada 2020 roku. 

5. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników. 

6. Prace konkursowe z kategorii oratorskiej, recytatorskiej, wokalnej, multimedialnej należy przesłać drogą 

elektroniczną na adres tylkoorly@gmail.com 

7. Prace plastyczne (opisane na odwrocie – imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła) prosimy składać  

w  oryginale w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Rąbieniu lub przesłać na adres:  

Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia ul. Słowiańska 5,  

95 - 070 Rąbień; 

8. Wymagane dokumenty (karta zgłoszeniowa i oświadczenia) mogą być przekazane drogą elektroniczną 

na adres tylkoorly@gmail.com lub przesłane do organizatora za pośrednictwem poczty. 
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9. Szkoła zgłaszająca uczniów do konkursu otrzyma od organizatora informację zwrotną, potwierdzającą 

odbiór prac przesłanych drogą elektroniczną. 

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Rąbieniu  

sprabien.edu.pl  

11. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

12. Prace plastyczne nie będą zwracane. 

13. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy dyplomy – podziękowania.  

14. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie w celach informacyjnych i promocyjnych 

danych osobowych i wizerunku uczestników oraz danych szkoły, którą reprezentują.  

15. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela koordynator: p. Katarzyna Lis ( kontakt poprzez 

sekretariat  Szkoły Podstawowej w Rąbieniu – tel. 42 712 19 24 lub bezpośrednio pod adresem                      

e-mailowym tylkoorly@gmail.com 

 
 
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego 
Prymasa Tysiąclecia ul. Słowiańska 5, 95 - 070 Rąbień kontakt do inspektora ochrony danych 
biuro@msvs.com.pl; 

2. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane w celu realizacji konkursu, który wypełnia 
zadania szkoły z art. 1 pkt 20) oraz 22) ustawy Prawo Oświatowe (zgodnie z art. 6 ust. 1lit. e)                          
oraz w celu promocji konkursu i osiągnięć uczestnika na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1lit. a), 
która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
przed jej wycofaniem. 

3. Dane dotyczące zwycięzców konkursów zostaną przekazane lokalnym mediom oraz podmiotom,                    
którym placówka powierza realizację zdań (hosting strony www). 

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO. 

5. Podanie danych jest dobrowolne w celu promocji oraz w celu realizacji konkursu warunkiem udziału. 

6. Dane będą przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz jego promocji (lub wycofania zgody),              
a także przez okres ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. 

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
oraz nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu 

 

 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej                                                                                                                                                     

im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego                                                                                                                                   

Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu 

Małgorzata Patoleta 

 

Koordynator Konkursu                                                                                                                                                        

Katarzyna Lis 
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…………………………… 

      pieczęć szkoły  

 ZGŁOSZENIE  

do Międzyszkolnego Konkursu 

„Tylko Orły” 

Motto: 

„To jest prawdziwa przyjaźń …”   

Papież Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński                                       

inspiracją dla współczesnych 

Nazwa i adres  szkoły: ……………………………………………………………………. 

 

 

imię i nazwisko 

ucznia 

 

klasa 

imię i nazwisko nauczyciela  

odpowiedzialnego  

za przygotowanie ucznia  

do konkursu 

 

kategoria 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oświadczenie nauczyciela 

       Wyrażam*          Nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne przetwarzanie                               

i rozpowszechnianie danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego podczas 

konkursu organizowanym przez Administratora na określonych polach eksploatacji:  

- na stronie www Administratora i w szkolnych gablotach placówek oświatowych                      

oraz organu prowadzącego 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych 

osobowych oraz regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia. 

 

…………………………………………………………….. 

imię i nazwisko nauczyciela 

*zaznaczyć jedno właściwe 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna 

 

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

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w IV edycji Międzyszkolnego Konkursu „Tylko 

Orły” organizowanym przez Administratora Szkołę Podstawową im. Ks. Stefana Kard. 

Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu oraz akceptuję postanowienia regulaminu 

konkursu. 

          Wyrażam*     Nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne przetwarzanie                                   

i rozpowszechnianie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku 

zarejestrowanego podczas udziału mojego dziecka w konkursie organizowanym przez 

Administratora na określonych polach eksploatacji:  

- na stronie www i w szkolnych gablotach Administratora, organu prowadzącego                            

oraz placówek oświatowych, do których dziecko uczęszcza. 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych 

osobowych zawartymi w regulaminie 

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

podpis rodzica/opiekuna                                       

*zaznaczyć jedno właściwe 


