
 

REGULAMIN 

Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego 

„Wielka Ojczyzna… Poezja Artystów Wielkiej Emigracji” 

dla klas IV- VIII szkół podstawowych 

 

 

§1 

 

1. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Wielka Ojczyzna… Poezja 

Artystów Wielkiej Emigracji” jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Maksymiliana Golisza         

w Sztumie (dalej nazywany Organizatorem). 
2. Konkurs jest realizowany w ramach obchodów Roku Norwidowskiego oraz jest częścią 

priorytetu dydaktyczno- wychowawczego Rok Norwidowski „Do kraju tego… ” 200- lecie 

urodzin Norwida i priorytetu „Tu wszędzie jest Moja Ojczyzna”. 

3. Cele konkursu:  

 Poznanie utworów polskich poetów Wielkiej Emigracji: Adama Mickiewicza, 

Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Zygmunta Krasińskiego, 

 Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, 

 Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży. 

4. Konkurs odbędzie się 9 listopada 2021 roku  o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej                   

nr 2 w  Sztumie przy ul. Reja 15. 

5. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych. 

6. Do konkursu mogą przystąpić maksymalnie trzy osoby reprezentujące tę samą placówkę 

edukacyjną. 

7. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie we właściwym terminie udziału w konkursie oraz 

przygotowanie odpowiedniego repertuaru – utworu jednego z wyżej wymienionych poetów. 

Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. Repertuar zgłoszony Organizatorowi nie 

może być zmieniony. 

8. Zgłoszenie do konkursu (załącznik nr 1) odbywa się przez odesłanie drogą mailową 

dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych 



przez Organizatora (załącznik nr 2) na adres e.muntowska@sp2sztum.pl do dnia 2 listopada 

2021 r.  

9. Wysłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią 

regulaminu. 

10. Szkoła ma obowiązek przekazania nauczycielom prowadzącym oraz zainteresowanym 

uczniom wzoru karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych a także 

sprawdzenia poprawności ich wypełnienia. Obowiązujące wzory dokumentów można 

również pobrać ze strony Organizatora: http://sp2sztum.pl/ 

 

§2 

 

1. Do oceny prezentacji konkursowych Organizator powołuje komisję oceniającą.  

2. W skład komisji wchodzą instruktorzy oraz pedagodzy posiadający doświadczenie w ocenie 

konkursów żywego słowa.  

3. Komisja dokonuje oceny według następujących kryteriów:  

 dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych            

i wieku uczestnika),  

 kultura żywego słowa,  

 ogólny wyraz artystyczny.  

 

4.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody książkowe.  

5. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędą się w dniu konkursu. 

6.  Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia załączonej do regulaminu jest równoznaczne                              

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika.  

7.  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się także na stronie internetowej 

www.sp2sztum.pl  oraz pod numerem telefonu 665026535 (Ewelina Muntowska). 

 

 

 

mailto:e.muntowska@sp2sztum.pl
http://sp2sztum.pl/
http://www.sp2sztum.pl/


§4 

 

Harmonogram konkursu 

 

9:30- 10:00- przybycie uczestników konkursu 

10:00- uroczyste rozpoczęcie, recytacja utworów 

12:00- 12:30- przerwa na obrady jury 

12:30- ogłoszenie wyników, rozdanie nagród 

13:00- zakończenie konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI 

„Wielka Ojczyzna… Poezja Artystów Wielkiej Emigracji” 

dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:  

…………………………………………………………………………………………………. 

KLASA:  

…………………………………………………………………………………………………. 

AUTOR I TYTUŁ UTWORU:  

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

ADRES I NAZWA SZKOŁY, E-MAIL, TELEFON: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - OPIEKUNA, adres e-mail lub nr telefonu: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

………………………………………………………..  

Pieczęć szkoły i podpis dyrektora 



Załącznik nr 2  

 

DEKLARACJA ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

/należy dołączyć do zgłoszenia/ 

Deklaruję zgodę na udział mojego dziecka……….......................................................................                                  

w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Wielka Ojczyzna… Poezja Artystów Wielkiej 

Emigracji” dla klas IV- VIII szkół podstawowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko, klasa, szkoła w zakresie 

organizacji konkursu. Jednocześnie zgadzam się na publikację na stronach internetowych                      

i w prasie wizerunku mojego dziecka na zdjęciach wykonanych podczas trwania konkursu                  

w celu promocji imprezy. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

Maksymiliana Golisza w Sztumie. 

 

………………………............................................... 

      podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców i opiekunów dzieci w zakresie 

uczestnictwa w konkursie. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

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 (4.5.2016 L119/38 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Golisza 

w Sztumie. 

 2. Dane osobowe /imię i nazwisko, klasa/ oraz wizerunek uczestnika konkursu będą przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu: organizacji 

Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego.  

3. Dane podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane zgodnie z obowiązkiem archiwizowania 

i przechowywania dokumentacji do końca roku szkolnego.  

4. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, do przenoszenia danych, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do 

cofnięcia zgody.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym 

przez organizatora skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.  

7. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 


