
              
 

Szkoła Podstawowa nr 21                            Publiczna Biblioteka Pedagogiczna 

im. Ks. Stanisława Konarskiego                 Regionalnego Ośrodka Doskonalenia 

w Częstochowie                                            Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

 

 

 

 

„Aktorstwo jest dla mnie rodzajem wypowiedzi,  

sposobem na siebie i życie. Wszystkim. Jest mną”. 

 

Iga Cembrzyńska 

 

 

 

 POWIATOWY KONKURS  

NA PREZENTACJĘ BOHATERA LEKTURY 

DLA KLAS IV-VIII 

 

„Zadanie aktorskie - wcielam się w rolę… ” 

pod honorowym patronatem  

Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 

 
 

 



I. Konkurs 

1. Organizatorzy: 

 Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego                                      

w Częstochowie, ul. Sabinowska 7/9, 42-202 Częstochowa, 

 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. 

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII z terenu powiatu 

częstochowskiego. 

3. Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkiego filmu, w którym uczestnik 

wcieli się w rolę wybranego bohatera lektury szkolnej.  

4. Konkurs rozpoczyna się z chwilą rozpowszechnienia regulaminu i potrwa do                   

20 marca 2021 roku (ostateczny termin nadsyłania prac). 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 29 marca 2021 roku. Wyniki zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 21                                        

w Częstochowie oraz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM”                             

w Częstochowie. 

6. Informacji o Konkursie udzielają nauczyciele:  

dr Agata Arkabus tel. 502590486 – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN 

„WOM” w Częstochowie 

mgr Joanna Otto i mgr Iwona Walczak - tel. 343658597 - Szkoła Podstawowa  

nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie. 

 

II. Cele Konkursu: 

1. Inspirowanie młodzieży do działań twórczych. 

2. Popularyzacja bohaterów lektur szkolnych. 

3. Prezentacja umiejętności teatralnych (wcielenie się w rolę bohatera). 

4. Zastosowanie narzędzi TIK w edukacji i promocji czytelnictwa. 

 

III. Warunki uczestnictwa: 

1. Film zgłoszony do konkursu powinien być nagrany za pomocą telefonu 

komórkowego. 

2. Każdy uczestnik może przesłać jeden film w wybranym formacie: mp4, avi, mov. 

3. Długość filmu powinna wynosić do 4 minut. 

4. Filmy należy przesłać na adres e-mail: sekretariatsp21czwa@gmail.com  

5. Do filmu należy dołączyć kartę uczestnika wraz z wymaganymi zgodami. 

 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody: 

1. Prace zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez 

Organizatorów. 

2. Organizatorzy przyznają 3 atrakcyjne nagrody za I, II, III miejsce w Konkursie dla 

uczestników i ich opiekunów. 

3. Organizatorzy mają prawo do nieprzyznania nagród w przypadku małego 

zainteresowania Konkursem. 

mailto:sekretariatsp21czwa@gmail.com


4. Wydanie nagród nastąpi w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 21 w Częstochowie 

w formie zależnej od sytuacji epidemiologicznej w kraju. 

5. Prace będą oceniane za: 

 zgodność z tematem i celami konkursu, 

 atrakcyjność i przejrzystość prezentacji bohatera, 

 twórcze podejście do zagadnienia, oryginalność pomysłów, 

 ilość pracy włożonej w powstanie prezentacji, 

 adekwatność występu do wieku, 

 przemyślaną kompozycję, spójność przekazywanych treści. 

 

V. Kryteria szczegółowe oceny nadesłanych prac: 

1. Uczestnik wciela się w wybranego bohatera lektury – wypowiedź w 1 osobie. 

2. Prezentowane wypowiedzi powinny być twórcze i kreatywne (np. zastosowanie 

bezpośrednich zwrotów do słuchaczy, gestów, mimiki, ruchu, itp.). 

3. Zastosowanie  dodatkowych elementów, np.: podkładu muzycznego, przebrania, 

rekwizytów, elementów dekoracji. 

4. Wykazanie zdolności krasomowczych, ogólny wyraz artystyczny. 

 

VI. Prawa autorskie  

1. Ze względu na odpowiedzialność prawną należy wykorzystywać utwory (podkłady 

muzyczne, elementy filmowe, grafika) z serwisów umożliwiających darmowe 

i legalne korzystanie z cudzej twórczości. Przykładowe linki do portali z darmową 

muzyką na wolnych licencjach CC: 

https://freemusicarchive.org/home 

https://www.jamendo.com/?language=pl (trzeba założyć konto aby pobrać plik) 

https://musopen.org/music/ (trzeba założyć konto aby pobrać plik) 

2. Do Konkursu należy zgłaszać filmy wcześniej niepublikowane i nienagradzane                         

w innych konkursach.  

3. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu 

wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz wyraża zgodę na nieodpłatne 

rozpowszechnianie wytworu i wizerunku w sposób określony w Regulaminie. 

4. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z 

filmów/prezentacji zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności 

wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmów/prezentacji na stronie internetowej 

Organizatorów oraz inne przypadki publicznego udostępniania.  

5. Nadesłane na Konkurs pliki filmów przechodzą nieodpłatnie na własność 

Organizatorów i nie będą zwracane autorom. 

6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem  

i wyrażenie wszystkich zgód. 
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Częstochowa, dn.……………………………….  

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

 

Zgoda na przetwarzanie danych ucznia niepełnoletniego 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych:   
 
 
……………………………………………………………………………………….……..
               (imię i nazwisko ucznia) 
 
oraz wizerunku dziecka przez Szkołę Podstawową nr 21 im. Ks. Stanisława 
Konarskiego w Częstochowie, ul. Sabinowska 7/9, 42-202 Częstochowa i Publiczną 
Bibliotekę Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 
w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa z siedzibą  
w Częstochowie, w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz publikowania 
informacji w serwisach internetowych prowadzonych przez RODN „WOM”  
w Częstochowie oraz w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałam/em się z treścią klauzul informacyjnych zamieszczonych poniżej, w tym     

z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie 
dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania. 
 

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

 
 

  

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka/ucznia,  klasa)  

 

…………………………………………………………………………………………………  

(nazwa, adres szkoły) 

 

…………………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, telefon kontaktowy) 

 

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

(prezentowany bohater – tytuł lektury) 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania 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) – dalej „RODO” informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 21  

im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie  

2. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:  

 adres do korespondencji: ul. Sabinowska 7/9, 

 numer telefonu 343658597, 

 adres e-mail: sp21@edukacja.czestochowa.pl, 

 Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP  ePUAP:/szp21/SkrytkaESP  
3. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych 

przez Szkołę Podstawową nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie 

można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych – Panią 

Justyną Sprychą lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora 

Ochrony Danych Panią Ewą Dziedzielą  poprzez adres e-mail: 

iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14. 

4. Dane osobowe podane przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane 

będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest 

organizacja i przeprowadzenie Konkursu „Zadanie aktorskie – wcielam się w rolę…” 

oraz ogłoszenie jego wyników, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich 

prac na stronie internetowej szkoły, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.   

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu 

określonego w pkt. 3. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udziału w Konkursie.  

6. Dane osobowe będą przekazywane współorganizatorowi Konkursu, tj. Publicznej 

Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie podmiotom uprawnionym 

do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy 

zawartej z Administratorem danych w szczególności podmiotom świadczącym usługi 

doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) podmiotom 

zapewniającym wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych. 

7. Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą 

przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3,  

a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym 

Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.   

8. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od 

Administratora:  

 dostępu do swoich danych;  

 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

 usunięcia danych osobowych;  

 prawo do sprzeciwu;  

 wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).  

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą profilowane. 

mailto:sp21@edukacja.czestochowa.pl
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Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw  

z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO) informujemy iż: 

 

1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" 

w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 

Częstochowa, zwanym dalej „WOM Częstochowa”. 

2. W WOM Częstochowa wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych,  

z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich 

danych osobowych pod adresem e-mail: daneosobowe@womczest.edu.pllub pisemnie na 

adres siedziby, wskazany w pkt 1. 

3. Administrator przetwarza dane:  

imię i nazwisko ucznia, klasę, jego wizerunek na podstawie zgody rodzica/prawnego 

opiekuna ucznia niepełnoletniego lub zgody ucznia pełnoletniego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) 

w celu udziału w konkursie i publikowania informacji w serwisach internetowych 

prowadzonych przez RODN „WOM” w Częstochowie oraz w „Częstochowskim Biuletynie 

Oświatowym”. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wykonywania zadań wskazanych 

powyżej lub wycofania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi 

archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń. 

5. Dane osobowe mogą zostać przekazane na podstawie przepisów prawa:  

- organowi prowadzącemu - Urzędowi Marszałkowskiemu w Katowicach; 

- organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty w Katowicach;  

- każdemu innemu organowi, działającemu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, które 

zobowiązują nas do udostępnienia danych.  

6. W przypadku danych ucznia, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału 

w konkursie. 

7. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu ucznia przysługuje prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych ucznia oraz otrzymania ich kopii, 

b) do sprostowania (poprawienia) i uzupełnienia danych osobowych ucznia, 

c) do usunięcia danych osobowych ucznia, 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych ucznia, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ucznia z przyczyn 

związanych z szczególną sytuacją ucznia, 

f) do przeniesienia danych osobowych ucznia, 

g) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, jak również 

nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu profilowania.  

9. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w Ośrodku publikowane są 

pod adresem http://www.womczest.edu.pl/new/o-nas/rodo/. 
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