
  

  

IV Konkurs Krasomówczy  

„Poznaj moje ulubione miejsce w Białymstoku” 
  

Są takie miejsca w Białymstoku, które lubimy, w których chętnie spędzamy czas.  

W  VI edycji  Konkursu Krasomówczego, organizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin 

Katolickich Archidiecezji Białostockiej oraz Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej 

Miłosierdzia w Białymstoku w ramach projektu „Białystok  - w TO się gra”, zachęcamy 

uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do podzielenia się opowieściami o swoich 

ulubionych miejscach w grodzie nad rzeką Białą.  

 

Drodzy Uczniowie!  

Zapraszamy Was do udziału w IV Konkursie Krasomówczym „Poznaj moje ulubione 

miejsce w Białymstoku”. Opowiedzcie nam o miejscach, które Was zachwycają,                       

w których dobrze się czujecie, w których lubicie spędzać czas, które zainteresowały Was 

swoją historią.  

 

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku 

 

 

  
 



 

  

  

„Białystok − w TO się gra” 

REGULAMIN VI KONKURSU KRASOMÓWCZEGO  

„Poznaj moje ulubione miejsce w Białymstoku”  

  

ORGANIZATORZY KONKURSU  

• Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej  

• Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku  

  

CELE KONKURSU  

1. Poznawanie walorów krajobrazowych Białegostoku.  

2. Zdobywanie i rozwijanie umiejętności krasomówczych.  

3. Uczenie szlachetnej rywalizacji.  

  

TERMINARZ KONKURSU  

• do 14 kwietnia 2023r. do g.15.00 – e-mailowe zgłaszanie uczestników;  

• 17 kwietnia 2023r. godz. 10.00 – przesłuchania uczestników konkursu w Zespole Szkół 

Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3.  

  

WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV−VIII  publicznych i niepublicznych szkół 

podstawowych z terenu miasta Białegostoku.  

2. Uczestnicy przygotowują gawędę o swoim ulubionym miejscu w Białymstoku. 

3. Wystąpienie powinno trwać od 7 do 10 minut.  

4. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość uczestników.    

5. Zgłoszenie uczestników następuje poprzez przesłanie do organizatorów karty zgłoszeniowej 

uczestników konkursu (Załącznik nr 1) na adres bibliotekazskmbm@gmail.com  Do karty 

zgłoszeniowej należy dołączyć skan zgody rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie 

danych (Załącznik nr 2).  

6. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie przy zachowaniu 

odpowiednich form i terminów informacji. 

 

KOMISJA KONKURSOWA I ZASADY OCENIANIA WYPOWIEDZI   

  

1.Komisję konkursową powołuje organizator.  

2. Wypowiedzi uczestników będą oceniane według następujących kryteriów i punktacji:  

− wartość merytoryczna: 0−10 punktów,  
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− kultura języka, zasób słownictwa:  0−5 punktów,   

− technika mówienia (głośność, wyrazistość, intonacja, płynność mówienia): 0−5 punktów,   

− nawiązanie kontaktu ze słuchaczami:  0−2 punktów,   

− samodzielność wypowiedzi (nieczytanie z kartki): 0−3 punktów,  

- inne walory estetyczne występu ( np.: charakteryzacja, rekwizyty, oryginalność ujęcia tematu)  – 

0-5 punktów.  

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wystąpień i dokonaniu oceny przez jury. 

4. Postanowienia jury są ostateczne i nie podlegają zmianom.  

  

NAGRODY   

Organizatorzy zapewniają nagrody dla laureatów trzech pierwszych miejsc, dyplomy dla wszystkich 

uczestników oraz podziękowania nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu.  

  

 Kontakt   

Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, ul.  Kościelna 3 

Koordynator konkursu: Katarzyna Lankau – tel. 609 601 857 (w godz. 9.00-15.00) e-mail: 

bibliotekazskmbm@gmail.com 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku dalej jako „RODO”, informujemy, że:  

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej MIłosierdzia, 15-087 Białystok,                         

ul. Kościelna 3, tel.: 85 7435720; e-mail: klo.bialystok@wp.pl  

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Rafał Andrzejewski (iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl.), tel. 

504976690 

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji VI Konkursu 

Krasomówczego i jego promocji.  

2. Zainteresowanym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku 
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Załącznik nr 1  

  

  

  

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA KONKURSU KRASOMÓWCZEGO   

„Białystok − w TO się gra”  

  

„Poznaj moje ulubione miejsce w Białymstoku” 

 

 

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia drukowanymi literami i przesłanie jej do organizatora.  

  

1. Nazwa i adres szkoły  

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

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

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

2. Dane uczestnika:  

Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………………………… 

klasa ………………….  

Wybrane miejsce, o którym uczestnik będzie opowiadał: 

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

  

3. Dane nauczyciela/opiekuna przygotowującego do konkursu 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………  

  

Telefon i  e-mail  …………………………………….……………………………………………………  

Prosimy o czytelny zapis numeru telefonu i adresu e-mailowego.  

  

Białystok, dn. …………………………………..                    .........................………………………  

                    (czytelny podpis opiekuna)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

  

  

  

  

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

  

Wyrażam zgodę na  udział ………………………...……………………………………………………  

(imię i nazwisko dziecka)  

w organizowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej                   

oraz Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia KONKURSIE 

 KRASOMÓWCZYM  „Poznaj moje ulubione miejsce w Białymstoku”  

  

Jednocześnie wyrażam zgodę na:   

– przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dziecka w zakresie niezbędnym                        

dla przeprowadzenia konkursu; 

– fotografowanie i publikowanie wizerunku dziecka na stronach internetowych organizatorów, 

profilu Zespołu Szkół Katolickich na portalu społecznościowym, a także  w materiałach reklamowych 

oraz w prasie, radiu, telewizji w celu promocji działalności Szkoły.  

  

Białystok, dn. ………………………………..          ……………………………………………..     

 (czytelny podpis rodzica/opiekuna)       

  

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku dalej jako „RODO”, 

informujemy, że:  

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej MIłosierdzia,                              

15-087 Białystok, ul. Kościelna 3, tel.: 85 7435720; e-mail: klo.bialystok@wp.pl  

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Rafał Andrzejewski 

(iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl.), tel. 504976690 

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji                            

VI Konkursu Krasomówczego i jego promocji.  

2. Zainteresowanym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  
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