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XV POWIATOWE DNI RETORYKI 

 20-21 października 2021 

 
Szanowni Państwo! 

 

Po rocznej przerwie chcielibyśmy kontynuować tradycję Dni Retoryki!  

Na Powiatowe Dni Retoryki zapraszamy szkoły z powiatu sochaczewskiego oraz 

laureatów gminnych Teresińskich Dni Retoryki, które odbywają się w dniach  

6-7 października br. 

Do konkursu mogą się zgłaszać uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych za 

pośrednictwem: 

- nauczycieli prowadzących, 

- rodziców/ opiekunów prawnych, 

- osobiście (w przypadku uczniów, którzy ukończyli 18 lat). 

Ze względu na obecną sytuację, wprowadziliśmy szereg niezbędnych zasad i zmian 

w organizacji konkursu (znajdą je Państwo w punkcie I regulaminu). Zasady mogą ulec 

zmianom w przypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju. 

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania przez 

TOK danych osobowych (strona 4 regulaminu). 

Prosimy również o rzetelne i czytelne wypełnianie karty zgłoszenia oraz oświadczeń 

nauczycieli/ rodziców. Jeśli nie posiadają Państwo w swojej placówce podpisanych przez 

rodziców zgód na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku dziecka, niezbędne jest 

dostarczenie oświadczenia od rodziców załączone do karty zgłoszenia.  

 

Zapraszamy serdecznie! 

Organizatorzy 

 

I. ZASADY PRZEBIEGU I ORGANIZACJI KONKURSU: 

 

1. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników. 

2. Konkurs odbywa się w sali widowiskowej Teresińskiego Ośrodka Kultury.  

3. Na salę mogą wchodzić wyłącznie zdrowe osoby. Organizator zastrzega sobie prawo 

odmówienia występu uczestnikowi z objawami chorobowymi. 

4. Konkurs podzielony będzie na bloki, oddzielny dla każdej kategorii wiekowej. 

5. W danym bloku konkursowym uczniowie występują kolejno klasami i szkołami. 

6. Na sali znajdują się wyłącznie uczniowie z danej szkoły, organizatorzy, jurorzy oraz 

nauczyciel (zachęcamy, by na jednego nauczyciela przypadało kilku uczniów) lub rodzic/ 

opiekun zgłaszający swoje dziecko do konkursu (jeden rodzic/ opiekun).  

7. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród następuje oddzielnie dla każdej kategorii 

wiekowej. 

8. Po każdym bloku następuje przerwa, podczas której sala będzie wietrzona  

i dezynfekowana. 

9. Każdy przed wejściem na salę zobowiązany jest do dezynfekcji rąk i pomiaru temperatury. 

10. Na sali przebywamy w maseczkach (nie dotyczy uczniów występujących w danym 

momencie na scenie). 

11. Na sali nie spożywamy jedzenia i napojów, organizatorzy nie zapewniają poczęstunku. 

12. Konkurs będzie transmitowany na żywo w internecie. 
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II. KONKURENCJE: 

 

Konkurs Retoryki: 
 

Proponujemy trzy konkurencje retoryczne do wyboru: 

 

1. Poezja – dla wszystkich uczniów. 
Uczestnik ma za zadanie zaprezentować jeden wybrany wiersz. 

 

2. Proza – dla wszystkich uczniów. 
Uczestnik ma za zadanie zaprezentować wybrany fragment lub całość utworu 

(maksymalna długość utworu – jedna strona formatu A4, czcionka Times Roman 12). 

 

3. Wystąpienie publiczne – dla uczniów klas IV-VIII oraz szkół 

ponadpodstawowych. 
Uczestnik ma za zadanie wygłosić przygotowane samodzielnie (pod okiem nauczyciela/ 

rodzica) wystąpienie. Przykładowe tematy: przemówienie, wykład, autoprezentacja, toast, 

mowa (obronna/ pogrzebowa). Temat wystąpienia jest dowolny, czas prezentacji do 5 minut.  

 

 
Konkurs Kabaretowy – dla wszystkich uczniów. 

Uczestnik ma za zadanie zaprezentować skecz lub piosenkę kabaretową własnego lub 

cudzego autorstwa. W tej kategorii mogą wziąć udział zarówno soliści, jak i grupy. 

Zachęcamy uczniów do tworzenia własnych tekstów kabaretowych.  

Maksymalny czas występu – 5 minut. 

 

 

 

 

III.  NAGRODY: 
 

Uczestnicy będą się prezentować w następujących kategoriach wiekowych: 

- klasy I-III 

- klasy IV-VI 

- klasy VII-VIII 

- szkoły ponadpodstawowe 

 

Prezentacje będzie oceniać specjalnie powołane profesjonalne Jury, które przyzna 

następujące nagrody: 

- w konkursie Retorycznym: Złotego/ Srebrnego/ Brązowego Cycerona, 

- w konkursie Kabaretowym: Brązowego/Srebrnego/Złotego Satyra, 
 

Jury przyzna również wyróżnienia za indywidualne zasługi. 
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IV. TERMINY: 

 

 

XV Powiatowe Dni Retoryki odbędą się w dniach 20-21 października br.  

w Teresińskim Ośrodku Kultury (20 października – szkoły podstawowe: klasy 1-3 i 4-6;  

21 października – szkoły podstawowe klasy VII-VIII i szkoły ponadpodstawowe
1
).  

Na zgłoszenia czekamy do 10 października. Program imprezy zostanie ogłoszony  

15 października br. 

Zachęcamy do przesyłania kart zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: 

kasia@tok.art.pl lub kulturysci@tok.art.pl (karta w załączniku i do pobrania na stronie 

www.tok.esochaczew.pl) Można dostarczyć karty także w formie papierowej lub faxem.  

 

 

 

V. KONTAKT: 

 

Teresiński Ośrodek Kultury 

Al. XX-lecia 32, 96-515 Teresin 

Tel. (46) 861 38 81 

kulturysci@tok.art.pl 
 

 

Pytania dotyczące XV Powiatowych Dni Retoryki prosimy kierować do szefa 

artystycznego imprezy Katarzyny Rospędowskiej (kasia@tok.art.pl, 505 258 231). 

 

Prosimy o zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (strona 4). 

Do karty zgłoszenia dołączona jest treść oświadczenia dla nauczycieli/ rodziców.  

W przypadku braku posiadania odpowiednich zgód od rodziców, prosimy o dostarczenie 

podpisanych oświadczeń od rodziców zgodnie z latami poprzednimi (dotyczy wyłącznie 

nauczycieli, rodzice podpisują samo oświadczenie). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  W przypadku dużej ilości zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do podziału przesłuchań ze 

szkół podstawowych lub ponadpodstawowych na dwa dni. 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie Rozporządzenia 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury, z którym 

można się skontaktować w formie 

 pisemnej pod adresem: Aleja XX - lecia 32, 96-515 Teresin, lub 

 elektronicznie pod adresem e-mail: kulturysci@tok.art.pl 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: ido.gminy@teresin.pl; 

3. Teresiński Ośrodek Kultury (dalej „Organizator”) przetwarza dane osobowe uczestników, 

opiekunów prawnych/rodziców uczestników oraz osób zgłaszających uczestników 

do Powiatowych Dni Retoryki (zwanych dalej „Konkursem”). Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania 

niezbędnych danych będzie brak możliwości zakwalifikowana do udziału w Konkursie.  

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:  

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Teresińskim 

Ośrodkiem Kultury przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem Danych 

Osobowych jest Dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane od chwili ich pozyskania przez czas, jaki jest niezbędny 

do przeprowadzenia Konkursu i jego promocji.  

7. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo 

do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. 
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