
Regulamin Konkursu Recytatorskiego  

“Piękno krajobrazu ojczystej ziemi”  

  

1.     Organizator konkursu  

Organizatorem Konkursu Recytatorskiego „Piękno krajobrazu ojczystej ziemi” 

przeprowadzanego z okazji setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II jest Publiczna 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach.  

2. Adresat:  

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII oraz oddziałów przedszkolnych szkół 

podstawowych noszących imię św. Jana Pawła II.  

3. Cele:  

•        uwrażliwienie na piękno polskiego krajobrazu  

•        popularyzacja polskiej poezji  

•        rozwijanie u dzieci i młodzieży postawy twórczej  

•        pobudzanie wrażliwości artystyczno-literackiej  

•        upowszechnianie kultury żywego słowa  

4. Zasady uczestnictwa:  

•        Konkurs organizowany jest w trzech grupach wiekowych:  

o   kategoria I: uczniowie oddziału przedszkolnego i klas I - III  

o   kategoria II: uczniowie klas IV-VI  

o   kategoria III: uczniowie klas VII-VIII  

•        Uczestnicy z kategorii I przygotowują nagranie jednego wiersza prezentującego piękno 

polskiego krajobrazu.  

•        Uczestnicy z kategorii II i III przygotowują prezentację recytatorską dwóch utworów - 

obowiązkowego, wskazanego przez organizatora oraz wybranego wiersza prezentującego 

piękno polskiego krajobrazu.  



•        Repertuar powinien być starannie dobrany pod względem wartości literackiej.   

•        Utworem obowiązkowym jest:  

−  dla kategorii II - “Krajobraz polski” Mieczysława Brauna 

− dla kategorii III “Kapelusz biorę pod pachę” Kazimierza Wierzyńskiego 

•        Prezentacje recytatorskie nie mogą być wzbogacone o środki teatralne (np. rekwizyty, 

muzykę, aktorskie gesty).  

•        Nagranie powinno zostać zarejestrowane kamerą (np. telefonu komórkowego) ustawioną 

w pozycji pionowej w jak najlepszej jakości obrazu i prezentować całą postać recytatora na 

możliwie neutralnym tle.  

 •       Nagranie prezentacji może zostać przesłane w postaci jednego pliku filmowego lub dwóch 

plików przy zgłoszeniu dwóch utworów przez uczestnika z kategorii klas IV-VI lub klas VII –

VIII. 

•        Plik filmowy nie może być udoskonalany ani montowany po wykonaniu nagrania.   

•    Recytatorzy nagrywają prezentację i przesyłają wraz ze zgłoszeniem na adres mailowy 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach – zschwalowice@op.pl 

lub recytacje@zschwalowice.pl . Nagranie może zostać również umieszczone na dysku w 

chmurze i udostępnione do pobrania przez organizatorów albo przesłane za pomocą strony 

http://wetransfer.com (w przypadku dużych plików video).   

•        Termin nadsyłania nagrań drogą elektroniczną - 16.06.2020 r.  

•        Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:  

−   podstawowe informacje o uczniu (imię i nazwisko, szkoła, klasa)  

−   informacje o repertuarze (tytuły i autorzy prezentowanych utworów)  

−  dane nauczyciela opiekuna   

5. Przebieg konkursu i ogłoszenie wyników:  

• Nadesłane prezentacje konkursowe oceni jury powołane przez organizatora konkursu. 

• W swojej ocenie jury kierować będzie się następującymi kryteriami: 

− dobór repertuaru 

− interpretacja 

− dykcja 

mailto:zschwalowice@op.pl
mailto:recytacje@zschwalowice.pl
http://wetransfer.com/


− ogólny wyraz artystyczny 

• Jury wyłoni laureatów w każdej z trzech kategorii wiekowych.  

• Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie, a lista nagrodzonych osób zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej www.zschwalowice.pl.  

6. Nagrody 

Dla laureatów I, II i III miejsca przewidziano nagrody rzeczowe. Zostaną one przesłane pocztą 

na adres szkoły uczestnika po ogłoszeniu wyników konkursu.  

7. Postanowienia końcowe 

• Przesłanie zgłoszenia konkursowego i nagrania (nagrań) jest równoznaczne z 

akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

• Fragmenty nagrodzonych i wybranych spośród zakwalifikowanych do konkursu 

prezentacji recytatorskich będą prezentowane na stronie internetowej Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach - www.zschwalowice.pl oraz 

szkolnym kanale YouTube. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach, Chwałowice 130, 37-455 Radomyśl nad 

Sanem, e-mail: zschwalowice@op.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 158453353 lub 

adresem e-mail: zschwalowice@op.pl 

3. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji działań związanych z 

organizowaniem i udziałem w przedmiotowym konkursie.  

4. Dane osobowe uczestnika konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia i zakończenia konkursu.  

5. Rodzice / opiekunowie prawni uczestnika konkursu mają prawo do: cofnięcia wyrażonej 

zgody w każdym momencie, informując o tym Administratora danych, prawo żądania od 

administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania.  

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych, 

rodzicom / opiekunom prawnym uczestnika konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. 

Stawki 2.  

7. Podanie danych osobowych uczestnika konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału 

w konkursie. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udziału w 

konkursie. 
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