
 

 

 

KONKURS 

 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ DEMOSTENESEM! 

DOLNOŚLĄSKI UCZEŃ MISTRZEM MOWY POLSKIEJ 
 

 

Szanowni Państwo! 

 

 Jednym z wyzwań świata współczesnego jest umiejętność skutecznej auto-

prezentacji, odwaga w głoszeniu własnych poglądów oraz czynny udział zaangażo-

wanych obywateli w życiu społeczeństwa. 

 Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnej edycji konkursu, który po-

zwoli uczniom na zaprezentowanie w ciekawej formie własnych przemyśleń na te-

mat otaczającej ich rzeczywistości, zwrócenie uwagi na pozytywne i negatywne 

aspekty życia młodych ludzi. 

 Konkurs pod hasłem: „I Ty możesz zostać Demostenesem! Dolnośląski 

uczeń Mistrzem Mowy Polskiej” skierowany jest do uczniów klas VI - VIII szkół 

podstawowych oraz klas III gimnazjum.  

   

 Regulamin oraz karta zgłoszenia – w załączeniu. 

 

 

PATRONAT HONOROWY NAD KONKURSEM OBJĘLI: 
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REGULAMIN KONKURSU 

 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ DEMOSTENESEM! 

DOLNOŚLĄSKI UCZEŃ MISTRZEM MOWY POLSKIEJ 

 

 

    Demostenes (384-322 p.n.e.) – najwybitniejszy mówca starożytnej Grecji, 

obrońca demokracji. Człowiek, który – dzięki wytrwałości, konsekwencji i deter-

minacji – pokonał swoje słabości i ułomności fizyczne. Dowiódł, że praca nad sobą, 

niepoddawanie się przeciwnościom oraz silna wola pozwalają na osiągnięcie sukce-

su, dlatego też został uznany za swoistego patrona konkursu. 

 

Cele konkursu: 

 

- popularyzowanie form wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o piękno 

polszczyzny oraz poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz 

komunikację pozawerbalną, 

- doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów w kulturalny sposób, 

- przygotowanie do udziału w życiu publicznym. 

 

Przedmiot konkursu: 

 

- napisanie i wygłoszenie tekstu - przemówienia lub wypowiedzi w innej formie 

(np. rap) - na temat mieszczący się w kategorii „Świat wokół mnie”, skierowanego 

do rówieśników, zwracającego uwagę na warte popularyzowania lub niewłaściwe 

zjawiska dostrzegane przez uczestników. Ze względu na specyficzny charakter 

konkursu wyklucza się następujące formy: wiersz, piosenka; 

- czas prezentacji: 2 – 3 minuty.  

 

Kryteria oceny wystąpień 

 

Wybierając najlepszych mówców, komisje konkursowe na każdym etapie będą 

zwracać uwagę na następujące elementy:  

- dobór tematu i jego realizacja, 

- dykcja, 

- warstwa językowa, 

- ogólne wrażenie (tu np.: kontakt ze słuchaczami, wykorzystanie środków poza-

werbalnych, mowy ciała itp.), 

- czas trwania prezentacji. 
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Terminy 

 

 Konkurs składa się z dwóch etapów. 

 

 Etap I - eliminacje szkolne: o terminie ich przeprowadzenia decydują 

powołane na potrzeby konkursu szkolne komisje konkursowe. 

 

Szkolne komisje konkursowe wybierają po dwie najlepsze osoby ze swojej szkoły 

w poszczególnych kategoriach wiekowych:  

 I („Młodsi”) – klasy VI i VII szkoły podstawowej,  

 II („Starsi”) – klasy VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum. 

 

Nazwiska uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursu (wypeł-

nioną kartę zgłoszenia - Załącznik nr 1) należy przesłać do 6 maja 2019 r.  

 

Trzy możliwości: 

- pocztą e- mail (skan): sekretariat@sp2.boleslawiec.pl, 

- faxem: (075) 732 22 70, 

- pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) na adres:  

 

Szkoła Podstawowa nr 2 

ul. Juliusza Słowackiego 2 

59-700 Bolesławiec 

 

 

 Etap II - wojewódzki (finał konkursu): 17 maja 2019 r. Komisja konkur-

sowa, po wysłuchaniu uczestników, dokona wyboru najlepszych prezentacji, 

wyłaniając zdobywców czołowych miejsc oraz / lub wyróżnień w każdej z 

kategorii wiekowych.  

 

 

Dokładne informacje na temat miejsca i godziny rozpoczęcia zmagań finałowych 

przesłane zostaną do szkół biorących udział w konkursie do 13 maja 2019 r. 
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Nagrody w finale: 

 

- wszyscy finaliści (uczestnicy etapu wojewódzkiego) otrzymają dyplomy po-

twierdzające udział w konkursie, 

- dla laureatów (zdobywców czołowych miejsc) w każdej z kategorii wiekowych 

przewidziane są dyplomy i nagrody książkowe,  

- zwyciężczyni / zwycięzca konkursu, wybrany przez komisję konkursową spośród 

nagrodzonych z obu grup wiekowych, zdobędzie tytuł DOLNOŚLĄSKIEGO DE-

MOSTENESA – MISTRZA MOWY POLSKIEJ i zostanie uhonorowana / uhono-

rowany statuetką. 

 

 

* Udział szkoły w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zbie-

ranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem 

konkursu.  

 Uczestnicy i ich rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do zapozna-

nia się z regulaminem konkursu.  

 Warunkiem udziału w finale jest wypełnienie i podpisanie oświadczenia 

(zgody na udział w konkursie), zamieszczonego w Załączniku nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

 

 

Klauzula informacyjna: 

  

1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2    

z siedzibą w Bolesławcu - ul. Juliusza Słowackiego 2,  reprezentowana przez Dy-

rektora), 

2) inspektor ochrony danych - kontakt: Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu, ul. 

Juliusza Słowackiego 2, 59-700 Bolesławiec, telefon: 75 732 22 70, e-mail: se-

kretariat@sp2.boleslawiec.pl, 

3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych za-

dań Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólne-

go rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  

4) odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  

5) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / orga-

nizacji międzynarodowej, 

6) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa 

przez okres do zakończenia roku szkolnego 2018/2019, 
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7) posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich     

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia     

danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia     

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody), 

8) ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani / Pan, iż prze-

twarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  

9) podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w kon-

kursie. Jest Pan / Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia do konkursu, 

10) Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 

 

 

  

 

Organizator:  

Szkoła Podstawowa nr 2  

w Bolesławcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordy-

natorką konkursu: mkalinowska@vp.pl 

 

 

 
 

mailto:mkalinowska@vp.pl
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Załącznik nr 1 

………………………………………………………………………….. 
Miejscowość, data 

 

 

 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ DEMOSTENESEM! 

 DOLNOŚLĄSKI UCZEŃ MISTRZEM MOWY POLSKIEJ 

- KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

– UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO  

(FINAŁU): 

 

 

 

I - „MŁODSI” (KLASY VI i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ): 

 

 

 
IMIĘ I NAZWISKO  

UCZESTNICZKI / 

UCZESTNIKA 

KLASA 
SZKOŁA 

(NAZWA, ADRES, TELEFON, E-MAIL) 

FORMA PRE-

ZENTACJI* 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* przemówienie, inna forma – np. rap 
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………………………………………………………………………….. 
Miejscowość, data 

 

 

 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ DEMOSTENESEM! 

 DOLNOŚLĄSKI UCZEŃ MISTRZEM MOWY POLSKIEJ 

- KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

 

– UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO  

(FINAŁU): 

 

 

II - „STARSI”  

(KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KLASY III GIMNAZJUM): 

 

 

 
IMIĘ I NAZWISKO  

UCZESTNICZKI / 

UCZESTNIKA 

KLASA 
SZKOŁA 

(NAZWA, ADRES, TELEFON, E-MAIL) 

FORMA PRE-

ZENTACJI* 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

* przemówienie, inna forma – np. rap 
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Załącznik nr 2 
 

Oświadczenie - zgoda na udział w konkursie 

 

 Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem* się z treścią regulaminu wojewódzkiego konkursu „I Ty 

możesz zostać Demostenesem! Dolnośląski uczeń Mistrzem Mowy Polskiej”, organizowanego przez Szkołę 

Podstawową nr 2 w Bolesławcu i wyrażam zgodę na udział w nim mojego dziecka: 

................................................................................................ oraz przetwarzanie jej / jego* danych osobowych 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

 W przypadku awansu do finału wojewódzkiego konkursu „I Ty możesz zostać Demostenesem! Dolno-

śląski uczeń Mistrzem Mowy Polskiej” wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych mojego dziecka w 

zakresie: imię i nazwisko, miejscowość, nazwa szkoły oraz wizerunku (zdjęcia, filmu wykonanych podczas 

konkursu) na stronie internetowej organizatora i instytucji sprawujących honorowy patronat nad konkursem oraz 

w pokonkursowych publikacjach i relacjach filmowych (w tym również w mediach lokalnych).    

 Poprzez udział mojego dziecka w konkursie wojewódzkiego konkursu „I Ty możesz zostać Demostene-

sem! Dolnośląski uczeń Mistrzem Mowy Polskiej”, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzy-

stania fragmentów lub całości prezentowanego przez nie tekstu w publikacjach oraz innych mediach, o których 

zdecyduje organizator.  

 

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

(miejscowość, data)                                                                                 .................................................................... 

 (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

*Niepotrzebne - skreślić. 

 

Klauzula informacyjna: 

  

1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2    z siedzibą w Bolesławcu - ul. 

Juliusza Słowackiego 2,  reprezentowana przez Dyrektora), 

2) inspektor ochrony danych - kontakt: Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu, ul. Juliusza Słowackiego 2, 59-

700 Bolesławiec, telefon: 75 732 22 70, e-mail: sekretariat@sp2.boleslawiec.pl, 

3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Bolesławcu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.,  

4) odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobo-

wych na podstawie przepisów prawa,  

5) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej, 

6) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres do zakończenia roku 

szkolnego 2018/2019, 

7) posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich     sprostowania, usunięcia, ograni-

czenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

do cofnięcia     zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego doko-

nano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

8) ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani / Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.,  

9) podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Jest Pan / Pani zobowią-

zana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia do 

konkursu, 

10) Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 


