
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

TURNIEJ WIEDZY O SZYMBORSKIEJ 

 

 

 

 

 

 

Nazwa szkoły …………………………………………………….............................................................. 

Dokładny adres i telefon szkoły…………………………………………………………….…………………..…… 

Imię i nazwisko opiekuna………………………………………………………………………………….………….….. 

Kontakt do opiekuna drużyny: tel.: ………………………....…… e-mail: ………………….……….……… 

Imiona i nazwisko uczniów (klasa) reprezentujących szkołę: 

1. ………………………………………………………………..….. 

 

2. ………………………………………………..………………….. 

 

3. ………………………………………………………….….…….. 

 

Oświadczenie: 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję zawarte w nim warunki, w tym określone w 

§ 4 Regulaminu „Informacje o przetwarzaniu danych”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatorów konkursu danych osobowych/danych reprezentantów szkoły zawartych w formularzu, w celach 

niezbędnych  do przeprowadzenia konkursu. 

Data: ……………………..    Podpis czytelny…………………………………………………………………..…………… 

                                                     (w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna drużyny) 

                    

                     Zgoda na nieodpłatną publikację wizerunku w ramach konkursu: 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku reprezentacji szkoły w celu popularyzacji konkursu 

w materiałach drukowanych, plakatach, banerach reklamowych oraz na stronach internetowych Organizatorów 

konkursu. 

Przekazanie praw do publikacji wizerunku nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie. 

Data: ……………………..          Podpis czytelny:    …………………………………………………………………………..              

    (w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna drużyny) 

 



REGUL AMIN  

TURNIEJU WIEDZY O SZYMBORSKIEJ 

 

 

W związku z ustanowieniem roku 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej, pragniemy zaprosić nauczycieli i uczniów powiatu 

głogowskiego do udziału w turnieju międzyszkolnym na temat twórczości i życia noblistki. Zachęcamy do obejrzenia wystawy jej  

poświęconej, która znajduje się w Centrum Kultury MOK w Głogowie „100 lat! Wisława Szymborska”, gdyż będzie ona dużą 

podpowiedzią do wspólnej zabawy edukacyjnej. 

I. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie 

II. Cele turnieju: poszerzenie wiedzy, zainteresowanie uczniów twórczością i biografią Wisławy Szymborskiej, rozbudzanie 

zainteresowań poezją i biografią twórców polskiej literatury u uczniów, wspieranie uzdolnień  i rozwoju pamięci i kreatywności 

uczniów, propagowanie dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji pomiędzy młodzieżą. 

III. Zasięg turnieju: Powiat Głogowski: uczniowie kl. 7-8 szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich 

IV. Udział w turnieju: Do udziału w turnieju zapraszamy wyłonione w eliminacjach szkolnych 3 - osobowe drużyny 

(reprezentacje szkół) w dwóch kategoriach: SP - drużyny szkół podstawowych, PP - drużyny szkół ponadpodstawowych. 

 V. Organizacja turnieju: 

Zgłoszenia do udziału w konkursie według załączonego wzoru należy przesłać do 28.03.2023r. na adres: 

sekretariat@mok.glogow.pl lub dostarczyć je osobiście do Biura Obsługi Klienta MOK w Głogowie, Rondo Konstytucji 3-go Maja 

2, 67-200 Głogów 

Zgłoszone drużyny wezmą udział w finałowych eliminacjach międzyszkolnych w dniu 04.04.2023r. w Centrum Kultury MOK w 

Głogowie w konfiguracji: g. 9.30 – kategoria SP, g. 11.00 – kategoria PP.   

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach ogłoszeni zostaną w dniu 05.04.2023 o godz. 16.00 podczas FINAŁU akcji 

SZYMBORSKA – LUBIĘ TO! w Centrum Kultury MOK w Głogowie. Na zwycięzców czekają nagrody oraz tytuły Finalistów 

Powiatowego Turnieju Wiedzy O Szymborskiej. 

VI. Zasady turnieju: 

Turniej składa się z dwóch etapów: 

1 etap – szkolny  Przeprowadza każda placówka w dowolnym terminie wg ustalonych przez siebie kryteriów. Każda szkoła 

wyłania jedną trzyosobową drużynę do turnieju. 

2 etap – międzyszkolny/powiatowy  Odbędzie się w Centrum Kultury MOK w Głogowie 4 kwietnia 2023 r. o godz. 9.30 – 

kategoria SP i godz. 11.00 – kategoria SŚ. Potyczki turniejowe 2. etapu oceniać będzie powołana przez organizatora Kapituła 

Sędziowska, której decyzje są niepodważalne i ostateczne. 

Przebieg 2. etapu turnieju : 

- losowanie numerów stanowisk. Każda drużyna otrzymuje 2 szanse. Czas na odpowiedź  5 sekund. 

 - 1 runda: Uczniowie odpowiadają na pytania w wylosowanej kolejności. Brak odpowiedzi lub zła odpowiedź skutkują utratą 

szansy. Aby przejść do kolejnej rundy należy odpowiedzieć przynajmniej na jedno z dwóch pytań. 

- 2 runda: Rozpoczyna drużyna na stanowisku 1, po czym, po dobrej odpowiedzi wyznacza kolejny zespół. Brak odpowiedzi lub 

zła odpowiedź skutkuje utratą szansy. Utrata dwóch szans powoduje zakończenie gry. Do finału przechodzą 3 drużyny, które 

zachowały szansy. 

- 3 runda: Uczestnicy otrzymują 2 nowe szanse i liczbę punktów równą ilości zachowanych szans po rundzie drugiej. 

Pierwszy etap polega na zgłaszaniu się uczniów do odpowiedzi. Dobra odpowiedź to 10 punktów, a zła lub jej brak, to utrata 

szansy. Etap ten kończy się, gdy jeden z zespołów uzyska 30 punktów. 

W drugim etapie osoby wyznaczają się wzajemnie. Można też brać pytania na siebie, za co można uzyskać 20 punktów. 

mailto:sekretariat@mok.glogow.pl


Konkurs wygrywa drużyna, która zachowa szanse, lub po wyczerpaniu 40 pytań, ta, która uzyskała więcej punktów. 

- Uczniowie odpowiadają na pytania stojąc przy specjalnie przygotowanych stanowiskach, wyposażonych w światełka (szansy), 

a w rundzie finałowej zgłaszają się do odpowiedzi przez wciśnięcie przycisku i zapalenie lampki. 

VII. Zakres materiału: 

Kategoria SP - treści zawarte w wystawie „100 lat! Wisława Szymborska” zainicjowanej przez Fundację Wisławy Szymborskiej 

autorstwa Joanny Gromek-Illg i Witolda Siemaszkiewicza. Wystawa prezentowana jest w  Centrum Kultury przy Miejskim Ośrodku 

Kultury w Głogowie od 17.02 do 17.04.2023 r.  

Kategoria PP - treści zawarte w wystawie „100 lat! Wisława Szymborska” (j.w.) oraz literatura 

pomocnicza:                                                                                                                                                                           Nie ma rozpusty 

większej niż myślenie: o poezji Wisławy Szymborskiej, Anna Węgrzyniak, Katowice 1996, Towarzystwo Zachęty Kultury, s. 149; 

Nieznane losy autorów lektur szkolnych : wstydliwe tajemnice mistrzów pióra, Sławomir Koper, Warszawa 2020, wyd. Fronda, s. 

359; 

Nobliści skandaliści, Sławomir Koper, Warszawa 2019,  Harde Wydawnictwo : Time Spółka Akcyjna, s. 478; 

Pamiątkowe rupiecie : biografia Wisławy Szymborskiej, Anna Bikont, Joanna Szczęsna, Kraków 2012,Wydawnictwo s. 477; 

Szymborska – znaki szczególne : biografia wewnętrzna, Joanna Gromek-Illg. – Kraków 2020, Wydawnictwo s. 653; 

Świat ze wszystkich stron świata : o Wisławie Szymborskiej, Stanisław Balbus, Kraków 1997,Wydawnictwo Literackie, s. 249; 

Zachwyt i rozpacz : wspomnienia o Wisławie Szymborskiej, Wybór, redakcja i opracowanie Agnieszka Papieska, Warszawa PWN 

2014, s. 525. 

Wiersze wszystkie, Wisława Szymborska, Kraków 2023, wyd. ZNAK 

 

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016, 

str. 1), dalej „RODO”, informuję, że zgodnie z Art.13: 

1. Administratorem danych osobowych jest organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie 

2. Inspektorem w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w 

Głogowie jest Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 email: iod@odoplus.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo w celu realizacji zadania tj. Turnieju Wiedzy O Szymborskiej. 

4. Podstawa przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda art.6 ust 1 a. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

6. W każdej chwili przysługuje uczestnikowi konkursu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale 

cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej 

wycofaniem. 

7. Posiada Pan/Pani: 1) prawo dostępu do treści danych osobowych, 2) prawo do sprostowania danych osobowych, 3) w 

uzasadnionych prawem przypadkach prawo do usunięciu danych osobowych, 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 6) prawo do złożenia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 100 – 93 Warszawa, 7) Zdjęcia i filmy zrobione uczestnikom w czasie 

trwania turnieju wykorzystane będą na wystawach fotograficznych , zarówno w formie papierowej na terenie placówek jak i 

elektronicznej na stronach internetowych organizatora: Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie, ul. Rondo  Konstytucji 3-go Maja 2, 

67-200 Głogów, www.mok.glogow.pl 9) Do danych osobowych uczestnika turnieju – imię i nazwisko mogą mieć dostęp inne 

podmioty przetwarzające, np. firmy informatyczne, drukarnia, grafik, media publiczne. 10) Wyniki turnieju zostaną ogłoszone po 

zakończeniu konkursu oraz zamieszczone na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie. 

 

 

http://www.mok.glogow.pl/

