
IV Wojewódzki Konkurs Polscy Laureaci Nagrody Nobla. Wisława Szymborska  

 

 

Regulamin konkursu literacko-oratorskiego 

Jestem kim jestem – polska noblistka Wisława Szymborska 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 - 8 szkoły podstawowej  

i 3 gimnazjum. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

3. Zadaniem uczestników jest wygłoszenie monologu dotyczącego Wisławy 

Szymborskiej, który inspirowany będzie cytatem:  

„Jestem kim jestem. 

Niepojęty przypadek 

jak każdy przypadek.” 

4. Uczestnicy mogą wcielić się w postać noblistki bądź wygłosić monolog  

o noblistce. 

5. Wygłaszany monolog musi być autorski. 

6. Czas wygłoszenia monologu nie może przekraczać 5 minut. 

7. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników. 

8. Formularze zgłoszeniowe (wraz z podpisanym oświadczeniem rodziców) 

należy przesłać pocztą na adres organizatora do 8 marca 2019 r. 

9. Finał konkursu odbędzie się w dniach 18 – 20 marca 2019 r. 

10. Jury będzie oceniać według następujących kryteriów: opanowanie tekstu, 

treść i styl, technika wypowiedzi, kostium (rekwizyty). 

11.  Harmonogram przesłuchań finałowych zostanie zamieszczony na stronie 

internetowej www.edukacja.krakow.pl do dnia 15 marca 2018 r. 

12.  Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 29 marca 

2019 r. 

  

http://www.edukacja.krakow.pl/
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Załącznik nr 1 

do regulaminu konkursu literacko-oratorskiego 

Jestem kim jestem  

– polska noblistka Wisława Szymborska 

 

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Dane uczestnika 

 

1. Imię i nazwisko 

 

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

 

2. Nazwa szkoły, klasa 

 

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

 

3. Adres szkoły 

 

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

telefon………………………….. 

e-mail…………………………… 

 

4. Imię i nazwisko opiekuna (telefon kontaktowy) 

 

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

 

Oświadczenie opiekuna prawnego 

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182)  wyrażam  zgodę  na  

przetwarzanie  danych  osobowych  i wizerunku mojego dziecka 

………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 

 

do celów związanych z jego udziałem w IV Wojewódzkim Konkursie Polscy 

Laureaci Nagrody Nobla – Wisława Szymborska. Oświadczam także, że 

zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki. 

………………………………………………………… 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 2 

do regulaminu czwartej edycji konkursu  

IV Wojewódzki Konkurs Polscy Laureaci Nagrody Nobla. Wisława Szymborska  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………………………………….w ramach konkursu 

„IV Wojewódzki Konkurs Polscy Laureaci Nagrody Nobla. Wisława Szymborska”, 

którego organizatorem jest Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich 

w Krakowie. 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności strona internetowa oraz facebook organizatorów. 

Wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania  

i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za 

nieetyczne 

INFORMACJA 

1.   Administratorem danych osobowych jest  Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. 

Noblistów Polskich w Krakowie, ul. Kluczborska 3, 31-271   Kraków. 

2.   Funkcję inspektora ochrony danych pełni Sebastian Łabowski adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu. 

3.   Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Prywatną Szkołą Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. 

Noblistów Polskich w Krakowie.  

3.    Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres trwania konkursu. 

4.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych. 

6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

9.    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

            

             ……..……..……………..……………  

data i podpis  

 

*W przypadku osób niepełnoletnich zgoda musi zostać podpisana przez rodzica/prawnego opiekuna 

mailto:inspektor@bezpieczne-dane.eu

