
 

REGULAMIN 

 

Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego  

„Klasycy poezji XX wieku:  

Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert” 

 

 
§1 

 

 

1. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Klasycy poezji XX wieku: Wisława 

Szymborska, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert” ” jest Powiatowy Zespół nr 11 w Kętach (dalej 

nazywany Organizatorem).  

 

2. Konkurs jest częścią programu „Akcja Motywacja” w ramach działań Stowarzyszenia LGD „Dolina 

Soły”. 

 

3. Cele konkursu: 

 

 Poznanie utworów polskich poetów: Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza i Zbigniewa 

Herberta. 

 Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich. 

 Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży. 

 

4. Konkurs odbędzie się 23 maja 2019 r. w siedzibie PZ nr 11 w Kętach przy ul. Wyspiańskiego 2.  

 

5. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz gimnazjalistów.  

 

6. 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 3 minut. 

 

7. Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez złożenie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz zgody 

na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora do dnia 17 maja 2019 r. 

 

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

 

9. Nieczytelne i źle wypełnione karty zgłoszeń nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.  

 

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: 

www.wyspian.pl.  

 
 



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

 

12. Repertuar zgłoszony Organizatorowi nie może być zmieniony.  

 

 

 

 

§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. Nagrody 

ufundowane są ze środków Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”. 

 

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

 

 

§3 

 

 

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

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika. 

 

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

www.wyspian.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski  

„Klasycy poezji XX wieku:  

Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert” 
 

Imię i nazwisko uczestnika  

 

............................................................................................................................... 

 

Klasa i szkoła.................................................................................................................. 

 

........................................................................................................................................ 

 

Nauczyciel  przygotowujący do występu (imię i nazwisko, tel. kontaktowy/e-mail) 

 

............................................................................................................................................................ 

Repertuar: 

 

Autor: ...................................................................................  

 

Tytuł:…………………………………………………………….. 

 

Czas trwania prezentacji ........................ 

 

 

 

 

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

miejscowość, data                              Podpis dyrektora szkoły / nauczyciela 

 

 

 



 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika 

Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Klasycy poezji XX wieku:  

Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert” 
 

         Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Zespół nr 11 w Kętach,  

ul. Wyspiańskiego 2, 32-650 Kęty, jako administratora zgodnie z Rozporządzeniem 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) danych osobowych mojego 

dziecka -………………….…………….…. takich jak: imię i nazwisko, wiek, klasa i nazwa szkoły w celu 

udziału w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Klasycy poezji XX wieku: Wisława Szymborska, 

Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert”. 

 

 

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

Miejscowość, data                 (czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika) 

 

 

 

 

 

 

 

            Ja, niżej podpisany/-a wyrażam zgodę na bezterminowe, publiczne, nieodpłatne wykorzystanie przez 

Administratora, tj. przez Powiatowy Zespół nr 11 w Kętach, ul. Wyspiańskiego 2, 32-650 Kęty, wizerunku 

mojego dziecka zgłoszonego do Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Klasycy poezji XX wieku:  

Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert” w celach opisanych w regulaminie dostępnym na 

stronie www.wyspian.pl 

Zgoda obejmuje takie formy i miejsca publikacji jak: strona internetowa Organizatora, portal kety.pl 

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą  nie narusza moich dóbr osobistych 

zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego ani innych praw. 

Niniejszym oświadczam również, że zgodę wyraziłam/em dobrowolnie oraz zostałem poinformowany  

o przysługujących mi prawach wymienionych w „Klauzuli informacyjnej” zawartej w regulaminie konkursu. 

Zapoznałam/em się z regulaminem i w pełni go rozumiem oraz akceptuję. 

 

 

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



Miejscowość, data                  (czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika) 


