
      
 

   

 

 

 

XXVIII 

KONKURS RECYTATORSKI 

imienia 

AUGUSTYNA SUSKIEGO 

„STROFY O OJCZYŹNIE” 

 

Serdecznie zapraszamy 

 

 

Szaflary, dnia 19 maja 2023 r. 

 

„Ojczyzna ty my – nasze serca i umysły” 

         Augustyn Suski 
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Augustyn Suski – „Dumac” z Szaflar jest patronem konkursu recytatorskiego 

odbywającego  się  od  1994  roku  pod  hasłem  „Strofy  o Ojczyźnie” w Szkole noszącej 

jego imię. 

 

CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU: 

 Propagowanie  kultury  żywego  słowa  wśród  dzieci  i  młodzieży  szkół podstawowych.  

 Rozbudzanie wrażliwości artystycznej i potrzeb intelektualnych u dzieci i młodzieży. 

 Kultywowanie  pamięci  wybitnego  poety,  patrioty,  działacza  społecznego – Augustyna 

Suskiego. 

 Kształtowanie uczuć patriotycznych. 

 

UCZESTNICY KONKURSU I ORGANIZATORZY: 

 Konkurs  przeprowadzany  jest  corocznie w rocznicę śmierci Augustyna Suskiego.        

W bieżącym roku odbędzie się 19 maja i rozpocznie o godz. 900. 

 Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych oraz reprezentanci placówek 

kulturalnych z terenu szeroko rozumianego Podhala, Spisza, Orawy, Ziemi Pienińskiej 

i Ziemi Gorczańskiej. 

 Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Augustyna Suskiego w Szaflarach. 

 Konkurs odbywa się w Szkole Podstawowej im. Augustyna Suskiego w Szaflarach. 

 Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt. 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

 Zgłoszenia do konkursu na załączniku nr 1 wraz z klauzulą informacyjną wobec 

rodziców/opiekunów (załącznik nr 2) należy przesłać do dnia 10 maja: 

- listownie na załączonym formularzu na adres: 

Szkoła Podstawowa w Szaflarach, ul. Szkolna 6, 34 – 424 Szaflary; 

- pocztą elektroniczną: szkola@spszaf.szaflary.pl 

 Uczestnicy konkursu są wyłaniani w drodze eliminacji szkolnych. 

 Konkurs jest przeprowadzany w 3 grupach wiekowych: 

 grupa I   – klasy I – III szkoły podstawowej 

 grupa II  – klasy IV – VI 

 grupa III – klasy VII, VIII   

mailto:szkola@spszaf.szaflary.pl


 Konkurs przebiega w dwóch kategoriach językowych: 

 Literackiej, 

 Gwarowej. 

 Każda  szkoła  i placówka ma prawo wytypować po dwóch uczniów z każdej grupy 

wiekowej, w tym po jednym uczestniku w każdej kategorii językowej. 

 Uczestnicy przygotowują interpretację 1 utworu poetyckiego oraz 1 fragmentu prozy: 

 Grupa III co najmniej 1 utwór Augustyna Suskiego, 

 Grupy I i II utwory dowolnie wybranych autorów. 

 Tematyka utworów winna mieścić się w haśle „Strofy o Ojczyźnie”, które należy 

rozumieć szeroko. 

 Uczestnik   nie    może    przystąpić    do   konkursu    z   repertuarem,   który  prezentował                                     

w poprzednich konkursach. 

 Łączny czas prezentacji utworów nie może przekroczyć 6 minut. 

 W konkursie gwarowym obowiązują stroje regionalne. 

 

PRZEBIEG KONKURSU I  KRYTERIA OCENY: 

 Jury konkursu składa się z kilku komisji, po 3 osoby każda. 

 Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie. 

 Uczestnicy oceniani są według następujących kryteriów: 

 Dobór  repertuaru  mieszczący  się  w  formule  konkursu i dostosowany do 

wieku uczestnika, 

 Interpretacja utworu, 

 Kultura słowa i poprawność językowa, 

 Ogólny wyraz artystyczny. 

 

NAGRODY KONKURSOWE: 

 Laureaci miejsc 1 – 3 w każdej grupie i kategorii otrzymują atrakcyjne nagrody, 

 Uczestnicy mogą też otrzymać wyróżnienia, 

 Każdy uczestnik konkursu otrzymuje specjalny dyplom uczestnictwa i upominek. 

 

 

 

 

 

 



                                                 Załącznik nr 1 do XXVIII Konkursu Recytatorskiego 

                                                                              imienia Augustyna Suskiego „Strofy o Ojczyźnie”  

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA  

W XXVII KONKURSIE RECYTATORSKIM  

IM. AUGUSTYNA SUSKIEGO „STROFY O OJCZYŹNIE”  
 

 

Nazwisko i imię ucznia …………………………………………………  

Szkoła …………………………………………………………………... 

Klasa …………………………………………………  

Rodzaj kategorii  

Proza – autor i tytuł ……………………………………………………...  

…………………………………………………………………………… 

Poezja – autor i tytuł ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

Opiekun …………………………………………………………………. 

 

 

  

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA  

W XXVII KONKURSIE RECYTATORSKIM  

IM. AUGUSTYNA SUSKIEGO „STROFY O OJCZYŹNIE”  
 

 

Nazwisko i imię ucznia …………………………………………………  

Szkoła …………………………………………………………………... 

Klasa …………………………………………………  

Rodzaj kategorii  

Proza – autor i tytuł ……………………………………………………...  

…………………………………………………………………………… 

Poezja – autor i tytuł ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

Opiekun …………………………………………………………………. 

 



Załącznik nr 2 do XXVIII Konkursu Recytatorskiego 

                                                                              imienia Augustyna Suskiego „Strofy o Ojczyźnie”  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia  

27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w 

Szaflarach,  

ul. Szkolna 6, 34-424 Szaflary, tel. 182754726 

2) Został powołany inspektor ochrony danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z 

nim za pomocą adresu e-mail skarbnik.audyt@onet.pl  

3) Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w 

celu: 

 Udziału Pani/Pana dziecka w konkursie recytatorskim im. Augustyna Suskiego 

,,Strofy o Ojczyźnie” - wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

 Publikowania informacji o wynikach konkursu – wyrażam zgodę / nie wyrażam 

zgody* 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu, w którym weźmie udział moje 

dziecko. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu. 

 Publikowania wizerunku, imienia i nazwiska na stronie internetowej szkoły, gminy 

Szaflary, w folderach i materiałach reklamujących szkołę,  kronice szkolnej, 

Facebooku i stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w 

Szaflarach, Kwartalniku Serce Podhala - wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia oficjalnych stron internetowych, 

portali społecznościowych oraz promocji niniejszego wydarzenia. 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania 

danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator 

zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla 

udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia 

przez organy publiczne. 

Wyrażając zgodę na publikację wizerunku, akceptują Państwo nieodpłatne rozpowszechnianie 

wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.  

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa 

oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się 

konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich/dziecka danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

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

cofnięciem. 



Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie przez Pana/Panią dziecka danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich 

nie podania będzie brak możliwości udziału w konkursie i umieszczenia danych dziecka aby 

promować jego osiągnięcia konkursowe. 

Pani/Pana dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały automatycznemu profilowaniu. 

     Zostałem poinformowany/a o celu przetwarzania, 

podstawie, czasie usunięcia oraz moich prawach  

 

 

*niepotrzebne skreślić   

 

      ……………………………………………………

   

      (data, czytelny podpis rodzica/opiekun prawnego) 


