
REGULAMIN KONKURSU 
językowo – czytelniczego 

 
„O CZYM SZUMIĄ WIERZBY” K.GRAHAME’A 

 
§ 1 

Organizatorem konkursu  
„O CZYM SZUMIĄ WIERZBY” K.GRAHAME’A 

pod patronatem Proboszcza parafii Św. App Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie, 
zwanego dalej Konkursem, jest Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 

Skawinie. 
 

Konkurs jest organizowany w ramach współpracy międzyszkolnej w Gminie Skawina. 
 

§ 2 
Celem Konkursu jest promowanie czytelnictwa i propagowanie klasycznej literatury 

anglojęzycznej             
w lokalnej społeczności zwłaszcza wśród młodego pokolenia,  

jak również motywacja do nauki języka angielskiego. 
 

§ 3 
 

W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie Szkół Podstawowych klas 4-6, 7-8 z 
Gminy Skawina.  

Tematem konkursu „O CZYM SZUMIĄ WIERZBY” K.GRAHAME’A 
jest fabuła powieści K.Grahame’a oraz biografia autora. 

Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie rozwiązanie quizów  
w dwóch grupach wiekowych: klasy 4-6 oraz 7-8 
 w języku angielskim na wyżej wymieniony temat.  

Przygotowując się do konkursu uczestnicy mogą czytać powieść w języku polskim.  
Po wstępnej deklaracji szkół do 03 stycznia 2020 roku wysłanej na maila Szkoły 

zks@zks.nq.pl 
zostanie przesłany zakres słownictwa angielskiego, potrzebnego do rozwiązania 

quizu.  
Quizy zostaną przeprowadzone dnia 6 marca 2020 roku o godz. 13.15 i będą 

trwały 45 minut  
w bibliotekach szkolnych Szkół Podstawowych Gminy Skawina pod opieką 

nauczyciela bibliotekarza lub nauczyciela języka angielskiego. Wzory quizów zostaną 
przesłane do szkół drogą elektroniczną, gdzie należy quizy poszczególnych grup 

wydrukować i skopiować w odpowiedniej liczbie egzemplarzy w zależności od liczby 
uczestników. 

 
Prace wraz  z wypełnionym załącznikiem należy dostarczyć do sekretariatu KSP 

Skawina  
do dnia 13 marca 2020 roku godz. 12.00 (osobiście lub pocztą),  

gdzie Komisja Konkursowa dokona ich sprawdzenia i oceny.  
 

§ 4 
Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej http://www.zks.nq.pl .  

mailto:zks@zks.nq.pl
http://www.zks.nq.pl/


Szczegółowe informacje nt. konkursu będzie można uzyskać za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: zks@zks.nq.pl 

 
 
 
 
 
 
 

§ 5 
Warunki uczestnictwa 

1. 
Uczestnik konkursu musi być uczniem klasy 4-8 Szkoły Podstawowej w Gminie 

Skawina.  
2. 

Prace powinny być podpisane; należy wpisać imię, nazwisko, wiek autora i klasę 
oraz dane placówki zgłaszającej pracę (według wzoru – załącznik nr 1). 

3. 
Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie 

 w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. 
Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, pisemnego 
oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

2016 poz. 922 , z późn. zm.).  
(Załącznik nr 2). 

 
§ 6 

Termin i warunki nadsyłania prac 
1. 

Prace należy przesłać (pocztą lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły), z 
dopiskiem  

„O CZYM SZUMIĄ WIERZBY” K.GRAHAME’A - konkurs językowo- czytelniczy  
w  terminie do 13.03.2020 roku na adres Organizatora:  

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skawinie, ul. Węgierska 3A, 32-
050 Skawina 

2. 
Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. Obowiązuje data stempla 

pocztowego lub wpływu do sekretariatu. 
3. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki. 
4. 

Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane. 
 
 

§ 7 
Zasady przyznawania nagród 

1. 



O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja 
Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator. Skład Komisji 

ustala Organizator. 
2. 

Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez 
Komisję. 

3. 
Komisja dokona sprawdzenia i oceny wszystkich prac oraz wyłonienia laureatów 
konkursu i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia w 

dwóch kategoriach. 
 Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

4. 
Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

 
 
 
 
 
 

5. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 3 kwietnia 2020 r. 

6. 
Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po 

rozstrzygnięciu konkursu drogą mailową przez Organizatora. 
7. 

Wiadomość o przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu ich wręczenia zostanie 
przekazana do szkół, z których laureaci się wywodzą. 

8. 
Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia 

nagród, będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie 
Organizatora.  

§ 8 
Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w 

niniejszym Regulaminie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 



do regulaminu konkursu językowo – czytelniczego 

„O CZYM SZUMIĄ WIERZBY” K.GRAHAME’A 
 

.............................................................. 
Imię i nazwisko, klasa uczestnika konkursu 

 
............................................................... 

Imię i nazwisko prawnego opiekuna uczestnika konkursu 
 

.............................................................. 
Adres zamieszkania uczestnika konkursu 

 
........................................................... 

Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczestnik    
 
 

............................................................... 
Imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna uczestnika konkursu 

 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………  
 w konkursie językowo- czytelniczym „O CZYM SZUMIĄ WIERZBY” K.GRAHAME’A 

oraz akceptuję regulamin konkursu. 
 
 
 
 

........................................................................................................... 
Data i podpis prawnego opiekuna uczestnika konkursu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 

do regulaminu konkursu językowo-czytelniczego 

 

Ja, niżej podpisany/a  

 

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

(imię i nazwisko) 

 

zamieszkały/a  

 

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

(adres)  

 

• Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) 

 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

 

dziecka  

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

......... 

(imię i nazwisko) 

 

ucznia  

.................................................................................................................................

............. 

(nazwa szkoły) 

 

do celów związanych z jego udziałem w Gminnym konkursie językowo-czytelniczym  
„O CZYM SZUMIĄ WIERZBY” K.GRAHAME’A 

dla uczniów szkół podstawowych gminy Skawina w roku szkolnym 2019/2020. 
 

 

……………………………………………….. 

Podpis 

 

 

 

• Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam1 się z regulaminem Konkursu i 

akceptuję jego postanowienia. 

 

 



……………………………………………….. 

Podpis 
 


