
 

Regulamin  

Międzyszkolnego Konkursu 

„Tylko Orły” 
poświęconego pamięci Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia 

 

Motto: 

„Tyle wart jest nasz rok,                                                                                                               
ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci,                                                                        

ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu.                                                                 
Tyle wart jest nasz rok,                                                                                                                   

ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności.                                                                                                                                
Tyle wart jest nasz rok,                                                                                                           

ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy.                                                                                                                      
Tyle wart jest nasz rok,                                                                                                             

ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło.” 

 Prymas Tysiąclecia  

Cele konkursu  

Ø Podkreślenie aktualności społecznego nauczania Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia;  
Ø Upowszechnienie treści zawartych w prymasowskim „ABC Społecznej Krucjaty Miłości”; 
Ø Wdrożenie dzieci do stosowania na co dzień zasad prymasowskiego dekalogu zapisanego                                     

w „ABC Społecznej Krucjaty Miłości”;  

 

Materiały pomocnicze:  

https://www.youtube.com/watch?v=4Qs9Ggn_Bzw 

https://wyszynskiprymas.pl/abc-spolecznej-krucjaty-milosci/  



Zasady konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.  
2. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach:                                                                                                                 

 

Dla uczniów klas I – VIII 
• oratorska - uczeń wygłasza przygotowaną przez siebie mowę, trwającą nie dłużej niż 3 minuty,                 

będącą interpretacją motta konkursowego;  
• recytatorska – uczeń recytuje wybrany przez siebie wiersz, nawiązujący do hasła przewodniego 

konkursu; 
• wokalna – uczniowie indywidualnie lub w zespołach, liczących maksymalnie 5 osób, wykonują piosenkę 

z podkładem muzycznym lub przy akompaniamencie instrumentów;  
• plastyczna – uczeń wykonuje dowolną techniką pracę plastyczną płaską lub przestrzenną,                           

będącą ilustracją do motta konkursowego; 

                Dla uczniów klas IV – VIII 

• multimedialna – uczeń przygotowuje prezentację multimedialną w programie Power Point, składającą 
się maksymalnie z 10 slajdów, z zastosowaniem automatycznych przejść miedzy slajdami                               
oraz z dołączeniem plików muzycznych lub nagrywa film nie dłuższy niż 3 minuty; 
 

3. Oceniane będą 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. Każda placówka może zgłosić maksymalnie 15 uczestników – 10 łącznie w kategoriach oratorskiej, recytatorskiej, 
wokalnej, multimedialnej oraz 5 w kategorii plastycznej. 

5. Formularz zgłoszeniowy (wspólny dla wszystkich uczniów danej szkoły) należy złożyć najpóźniej do 13.11.2021 
w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Rąbieniu:                                                                                                                         
adres:  ul. Słowiańska 5, 95 – 070 Rąbień ; e-mail sekretariat@sprabien.edu.pl;  tel / fax  42 712 19 24;  

6. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac multimedialnych:  20.11.2021 r.                                                              
wyłącznie w formie online na adres: konkurstylkoorly@gmail.com 

7. Nieprzekraczalny termin składania prac plastycznych:  22.11.2021 r. do rozpoczęcia przesłuchań konkursowych; 
8. Przesłuchania konkursowe odbędą się w Szkole Podstawowej w Rąbieniu 22 listopada 2021 r. od godz. 9.00; 
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Rąbieniu:  sprabien.edu.pl  
10. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
11. Prace plastyczne nie będą zwracane. 
12. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy dyplomy – podziękowania.  
13. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie w celach informacyjnych i promocyjnych danych 

osobowych i wizerunku uczestników oraz danych szkoły, którą reprezentują.  
14. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: p. Katarzyna Lis (kontakt poprzez sekretariat                         

Szkoły Podstawowej w Rąbieniu – tel. 42 712 19 24); 
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych                 

z pandemią wirusa Covid – 19. 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…………………………… 

      pieczęć szkoły  

 ZGŁOSZENIE  
do Międzyszkolnego Konkursu 

„Tylko Orły” 

Motto konkursu: 

„Tyle wart jest nasz rok,                                                                                                                                                 

ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu.                                                                                                       

Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności.                                                                                                                                
Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy.                                                                                                                      
Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło.”   Prymas Tysiąclecia 

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

 

 

imię i nazwisko ucznia 

 

klasa 

imię i nazwisko nauczyciela 

odpowiedzialnego                                            

za przygotowanie ucznia do konkursu 

 

kategoria/tytuł utworu                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 


