
 
„Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa 
do przyszłości.” Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski  ( 05.12.1867 – 12.05.1935) 

  

 Szanowni Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych 

 Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego  

w Tarnowie oraz nauczyciele historii i języka polskiego zapraszają nauczycieli i uczniów 

szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu miasta Tarnowa i powiatu 

tarnowskiego do wzięcia udziału w ósmej edycji konkursu historycznego o Józefie 

Piłsudskim z okazji 110-lecia szkoły. 

 

Nazwa konkursu: 

VIII POWIATOWY KONKURS WIEDZY 

O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM 
 

 

Konkurs odbędzie się na dwóch  poziomach edukacyjnych: 

- szkoły podstawowe – typy konkursów: recytacja, praca plastyczna, prezentacja 

multimedialna, test wiedzy o Józefie Piłsudskim 

- szkoły ponadpodstawowe – typy konkursów: recytacja, test wiedzy o Józefie Piłsudskim, 

prezentacja multimedialna 

 

Patronat nad konkursem objęli: 

Małopolski Kurator Oświaty, 

Posłanka na Sejm RP Urszula Augustyn, 

Posłanka na Sejm RP Anna Pieczarka, 

Poseł na Sejm RP Fryderyk Kapinos, 

Prezydent Miasta Tarnowa, 

Instytut Pamięci Narodowej, 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, 

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, 

Dyrektor ZSEG im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie. 

 Patronat medialny: RDN Małopolska, Tarnowska TV 

Nasi sponsorzy: Wydawnictwo ARCANA 

 

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu wraz z formularzami zgłoszeń. 



   

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych 

im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie 

 

ul. gen. J. Bema 9/11    www.zseg.tarnow.pl 

33-100 Tarnów                   zseg@zseg.tarnow.pl 

tel. 14 636-10-77;   14 636-10-78, fax: 014  636-10-76 

 

  

 
 

VIII POWIATOWY KONKURS WIEDZY 

O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM 

  

REGULAMIN KONKURSU 
 

§1 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa 

Piłsudskiego w Tarnowie. 

§2 

Patronat nad konkursem objęli: 

Małopolski Kurator Oświaty,  

Posłanka na Sejm RP Urszula Augustyn, 

Posłanka na Sejm RP Anna Pieczarka, 

Poseł na Sejm RP Fryderyk Kapinos, 

Prezydent Miasta Tarnowa, 

Instytut Pamięci Narodowej, 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, 

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej,  

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. J. Piłsudskiego w Tarnowie. 

 

§3 

 

Konkurs rozpoczyna się rozesłaniem regulaminu do szkół. Zakończenie konkursu odbędzie 

się w marcu 2022 r. Dokładny plan podsumowania konkursu zostanie podany na stronie 

ZSEG w marcu 2022 r. 

 

§4 
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Cele konkursu: 

- przybliżenie, popularyzacja i utrwalenie wiedzy o historii Polski XX wieku oraz postaci 

Marszałka Józefa Piłsudskiego wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  

z terenu miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego; 

- kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia szacunku dla dziejów ojczystych; 

- motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności; 

- rozwijanie zdolności literackich, plastycznych i recytatorskich młodzieży; 

- popularyzacja tematyki historycznej wśród młodzieży; 

- wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu własnych zainteresowań; 

- promowanie osiągnięć uczniów. 

 

§5 

 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 

 Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  

w Tarnowie i w powiecie tarnowskim. 

 Zgłoszenia i wszelkie uwagi prosimy kierować na adres mailowy: 

pilsudski2018@gmail.com lub na adres szkoły: ZSEG, 33-100 Tarnów , ul. J. Bema 

9/11 

 Wszystkie prace zawierające informacje o ich autorze (imię, nazwisko, klasa, szkoła – 

adres, telefon, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna) prosimy przesyłać na adres 

Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych lub na adres mailowy: 

pilsudski2018@gmail.com - do 22 lutego 2022 r.  

 Oceny testu wiedzy, prac plastycznych, recytacji, prezentacji multimedialnych 

dokonywać będzie jury, składające się z nauczycieli z różnych szkół i pracowników 

instytucji kultury miasta Tarnowa.  

 Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy, które odbiorą osobiście (nagrody nie 

będą wysyłane pocztą). 

mailto:pilsudski2018@gmail.com
mailto:pilsudski2018@gmail.com
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 Regulamin konkursu, dokładne informacje na temat podsumowania konkursu, wraz  

z listą laureatów oraz inne niezbędne informacje zostaną zamieszczone na stronie 

www.zseg.tarnow.pl 

 Organizator nie zwraca kosztów podróży, przekazanych prac literackich  

i plastycznych, prezentacji multimedialnych. 

 Temat konkursu: Życie i czyny Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia udziału w konkursie prac o niskiej 

jakości technicznej i niespełniających wymienionych w konkursie wymogów. 

 Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą 

przechowywane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w związku 

z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo 

wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

 Uczestnicy konkursu, przekazując swoją pracę, wyrażają jednocześnie zgodę  

lub posiadają zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w konkursie  

i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. 

 Uczestnicy wyrażają zgodę na prezentowanie ich prac konkursowych na wystawach  

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie oraz na terenie miasta 

Tarnowa. 

 Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom konkursu w czasie dojazdu do miejsca 

przeprowadzania konkursu, jego trwania, a także powrotu do szkoły odpowiada 

dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.  

 Werdykt jury jest ostateczny, bez możliwości odwołania się od oceny. 

http://www.zseg.tarnow.pl/
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§6 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE – konkursy: 
 

 Konkurs recytatorski 

 Test wiedzy dla klasy siódmej i ósmej 

 Praca plastyczna  

 Prezentacja multimedialna 

 

 

Konkurs recytatorski: 

 

„Jestem Polakiem i jestem z tego dumny” – Józef Piłsudski oraz  inni bohaterowie polskich 

dziejów w literaturze i piosence o tematyce patriotycznej. 

Uczestnicy mogą zaprezentować utwór liryczny lub fragment prozy, czas ich występu  

nie powinien przekraczać 5 minut. Zapraszamy do przygotowania recytacji lub występu 

wokalno-muzycznego: 

- recytacja (wyłącznie wykonawcy indywidualni, najwyżej 2 reprezentantów z danej szkoły); 

- poezja śpiewana (wykonawcy indywidualni lub zespoły). 

Kryteria oceny recytacji: dobór repertuaru, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny, kultura 

słowa. 

Wykonawcy poezji śpiewanej: prezentują jeden utwór. Może to być utwór z muzyką 

skomponowaną przez wykonawcę lub inną osobę, a także z muzyką publikowaną.  

W przypadku prezentacji utworu znanego, posiadającego określony kształt wykonawczy, 

uczestnik może opracować nową, własną interpretację. Dopuszcza się półplayback (CD-

audio, mini disc). Czas trwania nie może być dłuższy niż 5 minut. 
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Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa uczniów w konkursie do 22 lutego 2022 r. w sekretariacie 

głównym ZSEG lub na adres mailowy: pilsudski2018@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy  

o podanie następujących informacji: 

 Imię i nazwisko ucznia 

 Klasa 

 Szkoła – pełny adres, telefon, mail, nazwisko nauczyciela – opiekuna 

 Tytuł utworu 

 Czas wykonania (do 5 minut) 

 Kategoria (recytacja, piosenka) 

Przesłuchania uczestników konkursu recytatorskiego odbędą się 4 marca 2022 r. w formie 

tradycyjnej lub zdalnej - w zależności od sytuacji epidemiologicznej – rozpoczęcie od 

godziny 9.00. Dokładne informacje zostaną zamieszczone na stronie ZSEG w Tarnowie  

w marcu 2022 r. 

 

Test wiedzy 

 

Test wiedzy dla klas siódmych i ósmych opracowany zostanie w oparciu o podaną 

bibliografię. Zgłoszenia szkół oraz nazwiska uczniów, którzy będą reprezentować szkołę, 

należy przesłać do sekretariatu ZSEG w Tarnowie lub na adres mailowy: 

pilsudski2018@gmail.com do dnia 22 lutego 2022 r.  

Test zostanie przeprowadzony 1 marca 2022 r.  o godzinie 10.00.  

Czas trwania: ok. 45 minut + 10 minut sprawy organizacyjne 

Każdą szkołę reprezentować może dwóch uczestników. Test oceniać będzie komisja 

powołana przez organizatora.  

Test odbędzie się w formie tradycyjnej lub zdalnej, w zależności od sytuacji 

epidemiologicznej. Wszystkie informacje zostaną zamieszczone na stronie szkoły ZSEG 

w Tarnowie. 

 

mailto:pilsudski2018@gmail.com
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Bibliografia przedmiotowa: 

- Podręczniki szkolne w zakresie szkoły podstawowej; 

- Encyklopedia Szkolna WSiP: historia; 

- Wielkie biografie: Piłsudski, K.Fiałka, Wydawnictwo Buchmann, Warszawa 2010. 

 

Praca plastyczna  

 

- wykonanie dowolną techniką plakatu, na którym centralną postacią będzie Józef Piłsudski, 

- przedstawienie w dowolnej formie graficznej wydarzenia z życia Józefa Piłsudskiego  

lub walk Legionów Polskich. 

- wykonanie plakatu, ilustracji inspirowanej wybranym cytatem z Marszałka Piłsudskiego  

(do pracy należy dołączyć cytat ), 

- wykonanie okładki  ,,Album pamiątkowy o Marszałku Józefie Piłsudskim”,  

- zaprojektowanie znaczka pocztowego nawiązującego do wydarzeń z okresu Drugiej 

Rzeczpospolitej, 

- wykonanie dowolną techniką projekt banknotu awers/rewers ( jako dwa odrębne elementy, 

by łatwiej było wyeksponować na wystawie) poświęconego Józefowi Piłsudskiemu. Prosimy 

uwzględnić elementy niezbędne przy projekcie banknotu i realia historyczne. Praca powinna 

być minimum w formacie A4. 

Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, witraż - do wyboru 

przez uczestnika konkursu. Format plac plastycznych – dowolny. 

Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, trafność doboru tematu, jakość  

i estetyka wykonania pracy, stopień trudności, oryginalność.  

Prace prosimy przekazywać do sekretariatu głównego ZSEG do dnia 22 lutego 2022 r.  Praca 

powinna być opisana: imię i nazwisko, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna 

ucznia. 
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Prezentacja multimedialna  

 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej poświęconej Józefowi 

Piłsudskiemu i jego zasługom w odzyskaniu niepodległości oraz odbudowie państwa 

polskiego. Prezentacja może zawierać krótkie informacje tekstowe, obrazy, zdjęcia, film, 

dźwięk, muzykę, piosenkę. 

Wymogi formalne:  

1. Prezentację uczniowie przygotowują indywidualnie. 

2. Zapis prezentacji (na płycie CD w programie Microsoft Office Power Point lub innym 

pozwalającym tworzyć prezentacje multimedialne) powinien zawierać dane osobowe autora. 

(imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły).  

3. Do płyty należy dołączyć formularz zgłoszeniowy na konkurs (zob. załącznik).  

4. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 8 minut (maksymalnie 20 slajdów).  

5. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, przygotowaną specjalnie na konkurs, 

wcześniej niepublikowaną.  

6. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów 

konkursu. 

7. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. 

8. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem konkursu, poprawność merytoryczna,  ocena 

pomysłowości i przekazu treści. 

Prezentacje multimedialne na płytach DVD lub CD prosimy przekazywać do sekretariatu 

głównego ZSEG lub przesłać na adres mailowy: pilsudski2018@gmail.com do dnia  

22 lutego 2022 r.  

Płyta DVD lub CD powinna być opisana: (imię i nazwisko, klasa, szkoła, imię i nazwisko 

nauczyciela – opiekuna ucznia). Organizator zastrzega, że najlepsze prace mogą zostać 

zaprezentowane w trakcie uroczystego podsumowania konkursu. 

 

§7 
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SZKOŁY PONADPODSTAWOWE – konkursy: 

  

 Test wiedzy o Józefie Piłsudskim 

 Recytacja 

 Prezentacja multimedialna 

 

Test wiedzy o Józefie Piłsudskim 

 

Test wiedzy opracowany zostanie w oparciu o podaną bibliografię. Zgłoszenia szkół  

oraz nazwiska uczniów, którzy będą reprezentować szkołę, należy przesłać do sekretariatu 

ZSEG w Tarnowie  lub na adres mailowy:pilsudski2018@gmail.com do dnia 22 lutego 

2022 r. 

Test zostanie przeprowadzony 1 marca 2022 r. o godzinie 11.30. Czas trwania: ok. 45 minut 

+ 10 minut sprawy organizacyjne. 

Każdą szkołę reprezentować może dwóch uczestników. Prace oceniać będzie komisja 

powołana przez organizatora.  

Test odbędzie się w formie tradycyjnej lub zdalnej, w zależności od sytuacji 

epidemiologicznej. Wszystkie informacje zostaną zamieszczone na stronie szkoły  

ZSEG w Tarnowie. 

Bibliografia przedmiotowa: 

- Podręczniki szkolne w zakresie szkoły podstawowej oraz średniej ; 

- Encyklopedia Szkolna WSiP: historia; 

- Wielka Historia Polski, t.8: Od niewoli do niepodległości (1864- 1918), J.Buszko, Kraków 

2000,  s. 335-380; 

- Od niepodległości do niepodległości, Historia Polski 1918-1989, A. Dziurok,  

M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Warszawa 2011, s.10-102;  

- Wielkie biografie: Piłsudski, K.Fiałka, Wydawnictwo Buchmann, Warszawa 2010. 

Konkurs recytatorski 
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„Jestem Polakiem i jestem z tego dumny” – Józef Piłsudski oraz  inni bohaterowie polskich 

dziejów w literaturze i piosence o tematyce patriotycznej. 

Uczestnicy mogą zaprezentować utwór liryczny lub fragment prozy, czas ich występu  

nie powinien przekraczać 5 minut. Zapraszamy do przygotowania  recytacji lub występu 

wokalno-muzycznego: 

- recytacja (wyłącznie wykonawcy indywidualni, najwyżej 2 reprezentantów z danej szkoły); 

- poezja śpiewana (wykonawcy indywidualni lub zespoły). 

Kryteria oceny recytacji: dobór repertuaru, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny, kultura 

słowa. 

Wykonawcy poezji śpiewanej: prezentują jeden utwór. Może to być utwór z muzyką 

skomponowaną przez wykonawcę lub inną osobę, a także z muzyką publikowaną.  

W przypadku prezentacji utworu znanego, posiadającego określony kształt wykonawczy, 

uczestnik może opracować nową, własną interpretację. Dopuszcza się półplayback (CD-

audio, mini disc). Czas trwania nie może być dłuższy niż 5 minut. 

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa uczniów w konkursie do 22 lutego 2022 r. w sekretariacie 

głównym ZSEG lub na adres mailowy: pilsudski2018@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy  

o podanie informacji: 

 Imię i nazwisko ucznia 

 Klasa 

 Szkoła – pełny adres, telefon, mail, nazwisko nauczyciela – opiekuna 

 Tytuł utworu 

 Czas wykonania (do 5 minut) 

 Kategoria (recytacja, piosenka). 

 

Przesłuchania uczestników konkursu recytatorskiego odbędą się 4 marca 2022 r. w formie 

tradycyjnej lub zdalnej - w zależności od sytuacji epidemiologicznej – rozpoczęcie  

mailto:pilsudski2018@gmail.com
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od godziny 9.00. Dokładne informacje zostaną zamieszczone na stronie ZSEG w Tarnowie  

w marcu. 

 

Prezentacja multimedialna  

 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej poświęconej Józefowi 

Piłsudskiemu i jego zasługom w odzyskaniu niepodległości oraz odbudowie państwa 

polskiego. Prezentacja może zawierać krótkie informacje tekstowe, obrazy, zdjęcia, film, 

dźwięk, muzykę, piosenkę. 

Wymogi formalne:  

1. Prezentację uczniowie przygotowują indywidualnie  

2. Zapis prezentacji (na płycie CD w programie Microsoft Office Power Point lub innym 

pozwalającym tworzyć prezentacje multimedialne) powinien zawierać dane osobowe autora 

(imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły).  

3. Do płyty należy dołączyć formularz zgłoszeniowy na konkurs (zob. załącznik).  

4. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 8 minut, (maksymalnie 20 slajdów). 

5. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, przygotowaną specjalnie na konkurs, 

wcześniej niepublikowaną.  

6. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów 

konkursu. 

7. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. 

8. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem konkursu, poprawność merytoryczna,  ocena 

pomysłowości i przekazu treści. 

 

Prezentacje multimedialne na płytach DVD lub CD prosimy przekazywać do sekretariatu 

głównego ZSEG lub przesłać na adres mailowy: pilsudski2018@gmail.com do dnia  

22 lutego 2022 r.  

mailto:pilsudski2018@gmail.com


   

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych 
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tel. 14 636-10-77;   14 636-10-78, fax: 014  636-10-76 

 

  

 
 

Płyta DVD lub CD powinna być opisana: (imię i nazwisko, klasa, szkoła, imię i nazwisko 

nauczyciela – opiekuna ucznia). Organizator zastrzega, że najlepsze prace mogą zostać 

zaprezentowane w trakcie uroczystego podsumowania konkursu. 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie ! 
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Załącznik nr 1 

 

Terminarz: 
 

Kategoria: Przekazanie 

zgłoszeń do ZSEG: 

Konkurs: Wyniki: 

Test wiedzy – szkoła 

podstawowa 

22.02.2022 01.03.2022 15.03.2022 

Recytacja 22.02.2022 04.03.2022 15.03.2022 
Praca plastyczna 22.02.2022  15.03.2022 

Prezentacja 

multimedialna 

22.02.2022  15.03.2022 

Test wiedzy - szkoły 
ponadpodstawowe 

22.02.2022 01.03.2022 15.03.2022 

 

 

Informacje na temat uroczystości podsumowania konkursu zostaną podane na stronie szkoły 

ZSEG  w marcu 2022 r. 

 

 

Organizatorzy: Dyrekcja ZSEG 

                                                                                                              oraz nauczyciele: 

         Anna Pojedyniec     

Anna Gąsior                                                                                                                         

Małgorzata Skrabacz   

Krystyna Gawdzińska 

Maria Sienicka 

Agnieszka Salawa 
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Załącznik nr 2 

 

Formularz zgłoszenia do konkursu  

Kategoria : …………………………………………………………………………………….. 

 

 

Imię i nazwisko autorki  ……………………………………………………………………...…….................................... 

Tytuł pracy …………………………..……………………................................................................................................... 

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

Adres e-mail szkoły/telefon………………………………………………………………………………………………… 

Klasa: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko nauczyciela……………….……………………………………………………………………….………, 

Adres e-mail uczestnika………………………………………………..………………………………………..….………… 

Adres e-mail opiekuna, telefon…………………………………………………………………………………………….….. 

 
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych w zakresie 
koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, działań marketingowych i publikacji utworu. 
 
Oświadczam, że: 

1. Przysługują mi autorskie prawa do utworu zgłoszonego na Konkurs. 
2. Utwór zgłoszony na konkurs nie został wcześniej opublikowany. 
3. W przypadku uzyskania wyróżnienia w Konkursie, wyrażam zgodę na bezpłatne przeniesienie na 

Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do prac literackich, w tym 
wyłącznych praw do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw 
nabytych na inne osoby, wraz z prawem do dokonywania w nich zmian oraz do nieograniczonego w czasie 
korzystania w kraju i za granicą na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności na 
polach eksploatacji związanych z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową.  

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

Czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika 
Konkursu lub uczestnika pełnoletniego  
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Załącznik nr 3 

 

 

Formularz zgłoszenia do konkursu  

Kategoria: test wiedzy 

 

 

Imię i nazwisko 

1……………………………………………………………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………………………………..……………………… 

Nazwa i adres szkoły ………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail szkoły…………………………………………………………………………………… 

Klasa/y: ………………………………………………………………………………………………….… 

Imię i nazwisko nauczyciela  ……………………………………………………………….…………. 

Adres e-mail uczestnika………………………………………………..………………………………………..….. 

Adres e-mail opiekuna, telefon………………………………………………………………………..…… 

 

 
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych w zakresie 
koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, działań marketingowych i publikacji utworu. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu w celach wynikających 
z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2005 r., poz. 2135, z późn. Zm.). Poprzez wysłanie zdjęć na konkurs nieodpłatnie przenoszę na organizatora wszelkie 
autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w  rt. 50 Ustawy z dnia 
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. Zm.).” 

 
 
1.……..………………………………………… 
2.………………………………………………… 

Czytelny podpis opiekuna prawnego 
uczestnika Konkursu lub uczestnika 
pełnoletniego  
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Załącznik nr 4 

 

Formularz zgłoszenia do konkursu  

Kategoria literacka: recytacja i/lub piosenka 

 

Imię i nazwisko, tytuł, prezentowanego utworu 

1……………………………………………………………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………………………………..……………………… 

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

Nazwa i adres szkoły ………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail szkoły…………………………………………………………………………………… 

Klasa/y: ………………………………………………………………………………………………….… 

Imię i nazwisko nauczyciela ……………………………………………………………….…………. 

Adres e-mail opiekuna, telefon………………………………………………………………………..…… 

 

 
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych w zakresie 
koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, działań marketingowych i publikacji utworu. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu w celach wynikających 
z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2005 r., poz. 2135, z późn. zm.). Poprzez wysłanie zdjęć na konkurs nieodpłatnie przenoszę na organizatora wszelkie 
autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)." 
 

 

 
1.……..…………………………...…………… 
2.………………………………………………… 

Czytelny podpis opiekuna prawnego 
uczestnika Konkursu lub uczestnika 
pełnoletniego  

 

 

 


