
REGULAMIN 

Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego 

Poezja XX i XXI wieku 
 

§1. 
 

1. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego 
Poezja XX i XXI wieku jest I Liceum Ogólnokształcące im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Kętach (dalej nazywane 
Organizatorem). 
 

2. Cele konkursu: 
 popularyzacja utworów poetów XX i XXI wieku, 
 rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności 

recytatorskich, 
 upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i 

młodzieży. 

 

3. Konkurs odbędzie się w 30 marca 2023 roku w  I LO im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Kętach przy ul. Wyspiańskiego 2.  
 

4. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół 
podstawowych. 
 

5. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie we właściwym terminie 
udziału w konkursie oraz przygotowanie odpowiedniego repertuaru – 
utworu poety tworzącego w XX lub XXI wieku. Czas prezentacji  
nie może przekroczyć 3 minut. 
 

6. Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez złożenie wypełnionej 
karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych 
przez Organizatora do 17 marca 2023 r. 
 

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

8. Obowiązujące wzory dokumentów można również pobrać ze strony 

internetowej Organizatora www.wyspian.pl 

9. Do konkursu mogą przystąpić maksymalnie dwie osoby 
reprezentujące tę samą placówkę edukacyjną. 

http://www.wyspian.pl/


 

10. 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.  

 

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 

 
 
 
 
 
 

http://www.wyspian.pl/


 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Konkursu Recytatorskiego 

Poezja XX i XXI wieku 

 
 

 

 
imię i nazwisko uczestnika 
 

............................................................................................................  
 
szkoła  
 
............................................................................................................ 
 
............................................................................................................ 
klasa  
 
………………………………………………………………………………  

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

............................................................................................................  
 
repertuar: 
 
 

autor: .................................................................................................. 
 
 

tytuł:................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

.................................. ..................................................................... 
miejscowość, data                Podpis dyrektora szkoły / nauczyciela 



 
Zgoda 

na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku 
uczestnika Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego 

 

            Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie 
przez I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego                
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.   
 

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

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

 

 
 


