
 

 

 

 

 

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

– BAŚNIE Z RÓŻNYCH SZUFLAD” 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXI 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 SP1 przy ul. Jagiellońskiej 18 dnia 21 grudnia (wtorek) o godz. 

10.00. Każda turniejowa drużyna będzie korzystała z przygotowanej karty pracy, którą 

będzie wypełniała wspólnie. 

5. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia turnieju w formie stacjonarnej 

odbędzie się on w formie zdalnej – testu online wypełnianego indywidualnie. 

6. Zgłoszenia drużyn do konkursu przyjmujemy do 17 grudnia 2021 r. pod adresem e-mail: 

bibliotekaszkolnasp1@gmail.com lub telefonicznie. 

7. Elektroniczne wersje baśni (skany) można uzyskać zgłaszając się przez pocztę 

elektroniczną: bibliotekaszkolnasp1@gmail.com. W zgłoszeniu należy podać: imiona i 

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

opiekuna drużyny szkolnej. 

8. W dniu konkursu (21 grudnia 2021 roku) opiekun drużyny dostarcza zgody na 

wykorzystanie przez Szkołę Podstawową nr 1 w Katowicach wizerunku uczniów 

reprezentujących szkołę w konkursie (zał. nr 1). 

9. Dla laureatów przewidziano nagrody i upominki. 
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BAŚNIE KONKURSOWE 

LITERATURA: 

1. O niewdzięcznym królu i wdzięcznych zwierzętach.  

2. O dzielnym Muhamedzie, cudownym kwieciu, zaczarowanym smoku i pszczołach zza trzeciej 

pustyni.  

3. O królewiczu Omarze, pięknej Aminie, złej wróżce Hatfe i cyprysie. 

4. O płaczących i śmiejących się jabłkach. 

5. Walka o złoty kamień. 

6. Tup i mrówki.  

7. Astrolog Sosnowa Szyszka.  

8. Trzy próby.  

9. Córka króla, która wyłysiała 

 

ŹRÓDŁA: 

Baśnie 1-4 - W: Wanda Markowska, Anna Milska "Baśnie z dalekich wysp i lądów.” (wydanie 

dowolne). 

Baśń 5 -  Roger D. Abrahams "Baśnie afroamerykańskie". Warszawa 2012. 

Baśnie 6-7 - John Bierhorst "Baśnie latynoamerykańskie". Warszawa 2012 

Baśnie 8-9 - Roger D. Abrahams "Baśnie afrykańskie". Warszawa 2012 

 

 

 

 
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 

 

  



OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na udział w XXI 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  XXI Turnieju o Puchar Dyrektora SP1 „Na tropach 

bohaterów baśni – baśnie z różnych szuflad.”, który odbędzie się 21 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w 

SP1 Katowice przy ul. Jagiellońskiej 18 lub w przestrzeni internetowej (w przypadku braku 

możliwości przeprowadzenia turnieju w formie stacjonarnej). 

 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/

