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KOCIEWIE KRAINĄ SZCZĘŚCIA 

1. Organizatorzy : 
Urząd Gminy w Warlubiu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława 
Malinowskiego w Warlubiu, Pracownia Edukacji Regionalnej „Pod 
Wiatrakiem” przy  Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu. 
 
2. Celem konkursu  jest szerzenie wiedzy o najbliższym środowisku                    

i specyfice regionu Kociewia, aktywne uczestnictwo w zachowaniu                          

i pomnażaniu dziedzictwa kulturowego. Poznanie i popularyzacja literatury, 

tradycji dziedzictwa regionalnego Kociewia, a w szczególności 

pielęgnowanie gwary. 

3. Zasady uczestnictwa: 
Uczniowie mogą zaprezentować się w:  

a) wierszu i prozie 
b) piosence i prozie (do prezentacji piosenki należy przygotować własny 

podkład muzyczny – płyta, PenDrive, lub instrument). 
c) Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie tekstów gwarą 

kociewską. 
d) Łączny czas prezentacji  obu utworów, nie może przekraczać                        

5 minut. 
e) Uczestnik nie może prezentować utworów, które wygłaszał                   

w poprzednich edycjach   konkursu. 
f) W konkursie biorą udział laureaci szkolnego konkursu 

recytatorskiego, piosenki –  max. po 3 uczniów z każdej kategorii 
wiekowej.       
                                                                          

4. Ocena uczestników konkursu. 
 Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach: 

a) Recytacje -oddziały przedszkolne i klasy 0 

b) Recytacje -uczniowie klas I-III 

c)  Recytacje - uczniowie klas IV-VI 

d) Recytacje - uczniowie klas VII-VIII  

e) Śpiew - klasy 0-III 

f) Śpiew - klasy IV-VI 

g) Śpiew - klas VII-VIII  
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  5.Komisja dokona oceny uwzględniając następujące kryteria: 

-dobór repertuaru do wieku, 

-interpretację utworu, 

-kulturę słowa, wyrazistość, 

-umiejętności wokalne, instrumentalne, 

-ogólny wyraz estetyczny i artystyczny prezentacji. 

 

6. Termin konkursu 
a) Uczestników konkursu recytatorskiego i piosenki  należy zgłosić 

pisemnie lub pocztą elektroniczną, do dnia 12 lutego 2020r. 
Zgłoszenie kierować na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa,              
86-160 Warlubie, ul. Szkolna 20a,  z dopiskiem Żaneta Jaworska 
lub na e-maila: zaneta-lipinki@go2.pl 

b) Przesłuchania konkursowe odbędą się  19 lutego 2020 roku            
o godzinie 8.30 w GOKPiR w Warlubiu  ul. Bąkowska.     

c)  Dla usprawnienia przebiegu konkursu, po zgłoszeniu, prosimy           
o kontakt  telefoniczny z organizatorami  w celu ustalenia 
kolejności oraz  godziny  przesłuchania uczestników 
zainteresowanej szkoły.         

d) Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną  oraz 
wypełnienie i przywiezienie podpisanych  zgód uczestników 
konkursu kociewskiego.                        

   
7. Uroczyste podsumowanie XXIV edycji regionalnego konkursu nastąpi 
podczas Gali Kociewskiej, która odbędzie się w dniu 27 marca  2020 roku,          
o godzinie 10.00  w  Publicznej Szkole Podstawowej w  Warlubiu.                                                                                                                                                                          
                                                                                                                    

                                                                                                                            
Koordynatorzy konkursu:                                                                                                                                 

Żaneta Jaworska 
Joanna Fordońska-Jędral 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, 

informujemy, że: 

1.  Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława 

Malinowskiego w Warlubiu ul. Szkolna 20a, 86-160 Warlubie , adres e-mail: pspwar@o2.pl 

nr tel. 523326161 

2. W Publicznej Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu został  

powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl ). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Powiatowego Konkursu 

Plastycznego, Piosenki oraz  Recytatorskiego Prozy i Poezji Kociewskiej. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz 

koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane 

dotyczą cofnie zgodę.    

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.   

6. W związku z organizacją konkursu dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane 

sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Organizacja konkursu  jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych,                 

w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do 

podania danych osobowych. 

 

mailto:pspwar@o2.pl
mailto:inspektor@cbi24.pl
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KLAUZULA ZGODY 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających dane mojego dziecka 

…………………………………………………………………………….. w tym imienia i nazwiska, 

klasy  celem zgłoszenia oraz udziału w Powiatowym Konkursie Kociewskim organizowanym przez 

Publiczną Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu  zgodnie                              

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 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. Niniejsza 

zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

…………………………………………... 

(data, podpis)  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego 

dziecka………………………………………………………………. w tym imienia i nazwiska w celu 

i zakresie niezbędnym do publikacji przez Publiczną Szkołę Podstawową  im. Bronisława 

Malinowskiego w Warlubiu  wyników  Powiatowego Konkursu Kociewskiego, na stronie internetowej 

https://pspwarlubie.pl/, w mediach lokalnych,  w kronice szkolnej, 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. Niniejsza zgoda jest 

dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

…………………………………………... 

(data, podpis)  

https://pspwarlubie.pl/

