
 

 

 

 

 

XX TURNIEJ O PUCHAR DYREKTORA SP 1 
„NA TROPACH  BOHATERÓW BAŚNI  

– BAŚNIE POLSKIE” 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w JUBILEUSZOWEJ edycji konkursu.  
 

Re gu l a min  

1. Organizatorem konkursu czytelniczego jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Katowicach. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas III, IV i V szkół podstawowych. 

3. Każda szkoła wybiera trzyosobowy zespół. 

4. Turniej odbędzie się w formie zdalnej dnia 17 grudnia (czwartek) o godz. 10.00. 

5. Przewidziany jest test próbny, w celu sprawdzenia możliwości technicznych 

organizatorów i uczestników. Termin testu próbnego: czwartek 10 grudnia, 

godz. 10.00. 

6. Praca konkursowa będzie polegała na wypełnieniu formularza online przez każdego 

z uczestników z osobna. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy nauka będzie odbywać 

się w systemie zdalnym, jak i stacjonarnym.  

7. Link do testu online będzie przesłany przez organizatorów opiekunom szkolnym dzień 

przed turniejem – tj. 16 grudnia. Również link do testu próbnego będzie przesłany 

dzień wcześniej tj. 9 grudnia. 

8. W przypadku nauczania zdalnego opiekun proszony jest o przesłanie uczestnikom 

linku do strony z formularzem konkursowym. W przypadku nauczania stacjonarnego 

opiekun proszony jest o przygotowanie stanowisk komputerowych dla uczestników 

turnieju. 

9. Każda osoba z drużyny będzie korzystała z przygotowanej karty pracy (formularz 

online). Punkty zdobyte przez członków drużyny sumują się. Wynik ostateczny 

drużyny to średnia ze zdobytych punktów (suma punktów wszystkich członków 

drużyny dzielona przez liczbę członków). 



10. Zgłoszenia drużyn do konkursu przyjmujemy do 8 grudnia 2020 r. pod adresem 

e- mail: bibliotekaszkolnasp1@gmail.com. W zgłoszeniu należy podać: imiona 

i nazwiska uczestników, klasę, nazwę szkoły, a także adres e-mail do nauczyciela-

opiekuna drużyny szkolnej. 

11. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać skan zgody rodziców (opiekunów prawnych) na 

udział dziecka w turnieju oraz na przetwarzanie danych (szablon w zał. do 

regulaminu). 

12. Elektroniczne wersje baśni (skany) można uzyskać zgłaszając prośbę przez pocztę 

elektroniczną: bibliotekaszkolnasp1@gmail.com. 

13. Dla laureatów przewidziano nagrody i upominki. Zostaną wręczone podczas 

uroczystego podsumowania Turnieju, które nastąpi po powrocie do nauczania 

stacjonarnego. W przypadku braku możliwości zorganizowania spotkania 

podsumowującego, w umówionym terminie nagrody odbiorą opiekunowie drużyn. 

 
BAŚNIE KONKURSOWE 

LITERATURA: 

1. O Kasi sierotce i złej macosze.  

2. Ojciec i trzej synowie. 

3. Baśń o Grocie Lodowej.  

4. Trębacz ratuszowy i król kruków.  

5. O królewnie czarodziejce.  

6. O tym jak krawiec pan Niteczka został królem.  

7. O młodzieńcu w kłodę zaklętym.  

8. O dobrej Hance i złej Hanie.  

9. O tym, jak jeden chłop miał trzech synów. 

 

ŹRÓDŁA: 

Baśnie 1-2 Stanisław Świrko: Orle gniazdo. Podania, legendy i baśnie wielkopolskie. (wydanie 

dowolne). 

Baśnie 3-5  Klechdy domowe. Podania i legendy polskie. Zebrała Hanna Kostyrko (wydanie 

dowolne). 

Baśń 6 Woda żywa. Baśnie pisarzy polskich. Zebrała Stefania Wortman (wydanie dowolne). 

Baśnie 7-9 W skarbnikowym królestwie. Baśnie i podania śląskie. Wybór Jadwiga Kwiecień. 

(wydanie dowolne). 

 
Organizator konkursu: 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Katowicach 

Katowice 40 – 035 

ul. Jagiellońska 18 

tel./ fax. 32 251-06-88 

 

 

Osoby odpowiedzialne: 

 

 Anna Żurek – nauczyciel polonista 

 Małgorzata Wilk – nauczyciel kształcenia zintegrowanego 

 Janusz Piper – nauczyciel bibliotekarz 

 

mailto:bibliotekaszkolnasp1@gmail.com


OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na udział w XX Turnieju o Puchar Dyrektora SP1 oraz wyrażam zgodę na 

gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska i wizerunku): 

……………………………………………………………………………………………………., 

/imię i nazwisko dziecka/nazwa szkoły 

 

na potrzeby organizacyjne i  promocyjne  XX Turnieju o Puchar Dyrektora SP1 „Na tropach 

bohaterów baśni – baśnie polskie.”, który odbędzie się 17 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 w przestrzeni 

internetowej (test próbny odbędzie się 10 grudnia o godz. 10.00). 

 Do czynności związanych z przetwarzaniem danych będą należały: sporządzenie listy uczestników, 

ogłoszenie listy laureatów, zdjęcia uczestników/laureatów umieszczane na stronie internetowej 

organizatora: www.spnr1katowice.pl.  

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.  

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 119, s. 1) informujemy, iż administratorem  danych osobowych 

jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Katowicach.  

 

……………………………………………… 

         /data i czytelny podpis rodzica/ 

 

 

http://www.spnr1katowice.pl/

