
XXI GMINNY KONKURS POEZJI I PROZY 

PATRIOTYCZNEJ 

ORAZ PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 

„PRO PATRIAE” 

I. Organizatorzy konkursu 

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. ppłk. Józefa Wryczy w Tucholi 

 Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Tucholi 

II. Cele konkursu 

 Uczczenie 100. rocznicy powrotu Tucholi do Macierzy. 

 Wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży poprzez formy aktywności 

artystycznej. 

 Popularyzacja poezji i prozy oraz pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej. 

 Doskonalenie warsztatu artystycznego dzieci i młodzieży. 

 Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego. 

 Promocja młodych talentów. 

III. Zasięg 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych gminy Tuchola w 

dwóch kategoriach - Poezja i Proza Patriotyczna oraz  Pieśń i Piosenka Patriotyczna..  

W związku z obchodami 100. rocznicy powrotu Tucholi do Macierzy, organizatorzy konkursu 

ogłaszają trzecią kategorię – Twórczość własna, przeznaczoną dla otwartej grupy „18 +”.                        

IV. Repertuar 

 W kategorii Poezja i Proza Patriotyczna uczestnik przygotowuje prezentację online 1 

wiersza lub fragmentu prozy o treści patriotycznej dowolnego autora z wybranego 

okresu literackiego, w czasie nieprzekraczającym 3 min. 

 W kategorii Pieśń i Piosenka Patriotyczna uczestnik (solista, duet, zespół) 

przygotowuje prezentację  online 1 piosenki lub 1 pieśni o treści patriotycznej. 

 W kategorii  Twórczość własna uczestnik przysyła on - line 2 autorskie utwory 

poetyckie  

w wersji napisanej drukiem lub 1 autorską prezentację wokalną (solista, duet, zespół). 

Wiersze, fragmenty prozy oraz pieśni i piosenki powinny nawiązywać treścią do szeroko 

rozumianego patriotyzmu, również lokalnego.  

Podkładem muzycznym dla solistów i duetów może być akompaniament własny, 

akompaniament                 w wykonaniu towarzyszących muzyków lub nagranie 

instrumentalne, natomiast dla zespołów wyłącznie akompaniament własny. 

V. Reprezentacje 



 Poezja i Proza Patriotyczna – 2 osoby z danej szkoły w każdej kategorii wiekowej – 

zwycięzcy etapu szkolnego. 

 Pieśń i Piosenka Patriotyczna – 2 wykonawców (soliści,  duety i zespoły) z danej 

szkoły  

w każdej kategorii wiekowej. 

 Twórczość własna – dowolna ilość uczestników  

VI. Kategorie wiekowe 

 Poezja i Proza Patriotyczna: 

- kategoria - klasy IV – VI 

- kategoria - klasy VII – VIII  

 

 Pieśń i Piosenka Patriotyczna: 

- kategoria - klasy I – III 

- kategoria - klasy IV – VIII  

 

 Twórczość własna:  

- poezja i proza patriotyczna  „18 +” 

- pieśń i piosenka patriotyczna „18 +” 

         

VII. Zgłoszenia 

Zgłoszenia ( według załączonego wzoru) wraz z prezentacjami lub własną twórczością należy 

dostarczyć do 8 maja 2021 roku do Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi w dowolny sposób: 

 osobiście wraz z prezentacjami nagranymi na DVD  

lub,  

 elektronicznie w formie pliku, wykorzystując pocztę Gmail i dysk Google oraz 

dostępne formy transferów dużych plików lub, na adres mailowy sp1tuchola@o2.pl, 

lub  

 pocztą tradycyjną – na adres – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 4, 89-500 

Tuchola. 

VIII. Eliminacje  

Posiedzenia komisji konkursowych eliminacyjnych odbędą się w kościele Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Opatrzności Bożej w Tucholi (link: www.parafiarudzkimost.pl) 

 Kategoria Poezja i Proza Patriotycznej /Twórczość własna – 10.05.2021 r.  

 Kategoria Pieśń i Piosenka Patriotycznej – 11.05.2021 r. 

 

IX. Kryteria oceny  

 Dobór repertuaru, zgodność tematyki z charakterem konkursu 

 Muzykalność i warunki głosowe wykonawców 

 Ogólny wyraz artystyczny 

 Staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu, melodii oraz dykcja) 

 Oryginalność interpretacji 
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 Jakość nagrania (uczestnicy konkursu muszą zadbać o jakość i czytelność nadesłanych 

prezentacji) 

X. Wyniki 

Ogłoszenie wyników konkursu w trzech kategoriach i pozostałe informacje dotyczące  

konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych Organizatorów.  

 

 

XI. Nagrody 

 Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

 Laureaci będą reprezentować Gminę Tuchola w konkursie powiatowym. 

 Wszyscy wykonawcy otrzymają  pamiątkowe dyplomy. 

XII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Uczestnictwo w konkursie wiąże się z podaniem nam Waszych danych osobowych. 

Dlatego, mając na uwadze Wasze dobro oraz prawo, wynikające z art. 13 ust. 1 i ust. 2 

„RODO”1
1
, do informacji z tym związanych, pragniemy przedstawić wszystkie niezbędne 

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. ppłk. Józefa 

Wryczy w Tucholi z siedzibą przy ul. Szkolnej 4 

2. Administrator powołała inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo 

kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pod 

adresem e-mail inspektor.rodo@wp.pl lub tel. 500438300  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu
2
. Jeżeli będziemy 

chcieli wykorzystać Państwa dane w innym celu poprosimy o zgodę
3
. 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inni uczestnicy konkursu a także uczniowie i 

goście naszej szkoły. Informacje o konkursie mogące zawierać Państwa dane osobowe 

przekazywane będą również do mediów lokalnych oraz zamieszczone na stronie 

internetowej szkoły www.jedynka.tuchola. pl , w mediach społecznościowych  

Facebook oraz na kanale Youtube Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi.  

5. Informacje o konkursie mogące zawierać Państwa dane osobowe zamieszczone będą 

na stronie internetowej Parafii www.parafiarudzkimost.pl , oraz na kanale Youtube 

Parafii Rzymskokatolickiej Opatrzności Bożej w Tucholi.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu i jego promocji oraz 

wskazanego w przepisach wewnętrznych szkoły czasu archiwizacji. 

7. Mają Państwo prawo do:  

 dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,  

                                                           
1
  Rozporządzenie 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. Urz. UE L 

Nr 119, s.1) 

2
 Art. 6 ust. 1 lit. e RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 

3
 Art. 6 ust. 1 lit. a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub 

większej liczbie celów 
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 usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,  

 przenoszenia danych,  

 wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych 

osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych. 

8. Mają również Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne; jednak konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości realizacji celu wskazanego w pkt 3). 

10. Danych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania. 

XIII. Przetwarzanie wizerunku 

Zwracamy się z prośbą o dołączenie wypełnionego i podpisanego przez rodziców / 

opiekunów prawnych, załącznika nr 2. Chcielibyśmy wybrane, nagrodzone 

prezentacje oraz laureatów przedstawić, zaprezentować na stronie internetowej szkoły 

www.jedynka.tuchola. pl , w mediach społecznościowych  Facebook oraz na kanale 

Youtube Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi a także na stronie internetowej Parafii 

www.parafiarudzkimost.pl , oraz na kanale Youtube Parafii Rzymskokatolickiej 

Opatrzności Bożej w Tucholi.  

Załącznik nr 1  Karta zgłoszenia 

Załącznik nr 2  Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku - danych osobowych 

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE! 
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