
Przedszkole Samorządowe Nr 87 

 w Białymstoku 

 serdecznie zaprasza dzieci i ich nauczycieli 

 do udziału w II edycji 

 Miejskiego Konkursu wokalno-recytatorskiego 

o tematyce przyrodniczo-ekologicznej pod hasłem: 

 

  

„Ziemia-  

Zielona Wyspa” 

 
 

pod Honorowym Patronatem: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ORGANIZATOR: 

Przedszkole Samorządowe Nr 87, 

ul. Magnoliowa 13, 15-669 Białystok 

 

CELE KONKURSU: 

-rozwijanie kompetencji proekologicznych i właściwych postaw wobec środowiska 

naturalnego 

- uwrażliwienie na piękno przyrody 

- podniesienie szeroko pojętej świadomości ekologicznej 

- poznanie przez dzieci zagadnień dotyczących ochrony środowiska, zmian klimatu, 

oszczędzania energii, wody, surowców, segregowania i wtórnego wykorzystywania 

odpadów 

- pobudzenie twórczej aktywności dzieci 

- rozwijanie uzdolnień recytatorskich, wokalnych i muzycznych 

- popularyzacja poezji recytowanej i śpiewanej 

 

REGULAMIN: 

 Konkurs adresowany jest do dzieci 3-6 letnich uczęszczających do 

przedszkoli na terenie miasta Białystok.  

 Konkurs rozpoczyna się 22.04.2022 r. i trwać będzie do 20.05.2022 r. 

Nagrania przesłane po upływie terminu, nie będą brały udziału w konkursie.  

 Konkurs przeprowadzony jest z podziałem na grupy wiekowe 3-4 i 5-6 latki. 

 W konkursie może uczestniczyć dowolna liczba dzieci z danego przedszkola w 

każdej kategorii. Zespoły muzyczne mogą liczyć maksymalnie dwie osoby. 

 Do części recytatorskiej należy przygotować dowolnie wybrany utwór literacki 

(ewentualnie fragment utworu), a do części wokalnej dowolnie wybrany utwór 

muzyczny inspirowany tematem konkursu. 

 Nauczyciele przygotowujący dzieci do konkursu nagrywają film, będący 

prezentacją wybranego utworu.  

 Pliki należy wysłać na adres e-mail zsps5@um.bialystok.pl lub dostarczyć 

nagranie na płycie CD/pendrive do placówki w nieprzekraczalnym terminie do 

mailto:zsps5@um.bialystok.pl


20 maja 2022 r. Do pliku należy dołączyć skan/zdjęcie/wydruk wypełnionej karty 

zgłoszenia (załącznik 1) oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(załącznik 2). 

 Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez organizatora. 

Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna. 

 Kryteria oceny wystąpienia: pamięciowe opanowanie tekstu, zgodność utworu 

z tematem, ekspresja recytacji lub śpiewu, interpretacja tekstu/prezentacja 

utworu, ogólne wrażenia artystyczne. 

 W każdej kategorii zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II i III 

miejsce oraz wyróżnienia. Podziękowania, dyplomy i nagrody otrzymają 

wyłącznie laureaci i ich opiekunowie.  

 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 27.05.2022 r. Wyniki zostaną ogłoszone 

na stronie internetowej placówki https://ps87.edu.bialystok.pl/  

 Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień 

odbędzie się 6 czerwca 2022 r. z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 w Białymstoku (ul. Magnoliowa 13) 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie do 

dnia zakończenia nadsyłania/dostarczania nagrań konkursowych. 

 Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

 W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorami konkursu pod numerem tel. 

85 6522284, 85 6615134  

 

 

Organizatorzy:  

Agnieszka Szarało, Urszula Szerge, Jadwiga Urban  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 😊  

 

 

 

 

 

https://ps87.edu.bialystok.pl/


Załącznik 1 
KARTA ZGŁOSZENIA 

 

1. Imię i nazwisko dziecka ……….….................................................................. 

2. Wiek dziecka…….............................................................................................. 

3. Nazwa i adres placówki, do której uczęszcza dziecko, nr telefonu 

…………………………………………………………………………………………………

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

4. Tytuł i autor wiersza/ piosenki (niepotrzebne skreślić) 

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

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

 

Załącznik 2 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

……………………………… (imię i nazwisko dziecka) tj.: imię i nazwisko dziecka, wiek 

dziecka, nazwa i  adres placówki, do której dziecko uczęszcza, nr telefonu  celem wzięcia 

udziału mojego dziecka w konkursie.  

 

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

 Miejscowość i data      podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

2) Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………… ….. 

……………………………… (imię i nazwisko dziecka) w postaci imienia i nazwiska oraz 

wizerunku, a także wyrażam zgodę na publikację zdjęć i filmów z udziałem mojego dziecka na 

stronie internetowej https://ps87.edu.bialystok.pl/ i Facebooku organizatora i na stronach 

internetowych i Facebooku partnerów II edycji Miejskiego Konkursu wokalno-recytatorskiego 

o tematyce przyrodniczo-ekologicznej pod hasłem: „Ziemia- Zielona Wyspa”. 

 

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

 Miejscowość i data      podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

3) Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i 

korzystanie z utworu wykonanego przez moje dziecko ……………………………… (imię i 

nazwisko dziecka) w związku z organizowaną II edycją Konkursu wokalno-recytatorskiego o 

tematyce przyrodniczo-ekologicznej pod hasłem: „Ziemia – Zielona Wyspa”. 

 

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

 Miejscowość i data      podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

https://ps87.edu.bialystok.pl/


Klauzula informacyjna: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe Nr 87 w 

Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 5 w Białymstoku z siedzibą przy ul. Magnoliowa 13, 

15-669 Białystok, tel. 85 6522284, 85 6615134 email: zsps5@um.bialystok.pl; 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@kancelaria-explico.pl 

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzaniem konkursu.  Dane 

osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane poprzez publikację na stronie 

internetowej i Facebooku organizatora i na stronach internetowych i Facebooku partnerów 

II edycji Miejskiego Konkursu wokalno-recytatorskiego o tematyce przyrodniczo-

ekologicznej pod hasłem: „Ziemia- Zielona Wyspa”, w oparciu o wyrażoną przez 

Panią/Pana zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celach informacyjnych i 

promocyjnych Organizatora. 

4. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w każdym momencie, jednakże jej 

niewyrażenie będzie jednoznaczne z rezygnacją udziału w konkursie. Skorzystanie z prawa 

cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 

wycofania zgody.  

5. Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni od daty rozstrzygnięcia 

konkursu.  

6. Podane dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Mogą być udostępniane wyłącznie 

partnerom II edycji Miejskiego Konkursu wokalno-recytatorskiego o tematyce 

przyrodniczo-ekologicznej pod hasłem: „Ziemia- Zielona Wyspa”.  

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.  

8. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

 

mailto:zsps5@um.bialystok.pl
mailto:inspektor@kancelaria-explico.pl

