
 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI POLSKIEJ 
 

SZEMUD 2021 

 
Organizator: 
Biblioteka Publiczna Gminy Szemud 

 

Cel: 

 Popularyzacja polskiej literatury pięknej 

 Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego 

 Stwarzanie okazji do pracy nad kulturą mowy oraz sztuką interpretacji 

 Promocja osiągnięć uczestników oraz ich opiekunów 

 Stwarzanie okazji do czynnego uczestnictwa w kulturze 

 

REGULAMIN 
 

I. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szemud. 

Uczestnicy zgłaszają swój udział do jednego z dwóch samodzielnych Konkursów: 

Konkursu Recytatorskiego, 

Konkursu Poezji Śpiewanej. 

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA: 

      Konkursu Recytatorskiego: 

1. Uczestnicy przygotowują: dwa utwory poetyckie autorów polskich lub jeden 

poetycki i fragment prozy. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut. 

2. Kategorie wiekowe: 
a) uczniowie kl. I, II, III SP 

b) uczniowie kl. IV, V, VI SP 

c) uczniowie kl. VII, VIII SP  

 

Konkursu Poezji Śpiewanej: 

1. Uczestnicy występują bez podziału na kat. wiekowe 

2. Repertuar obejmuje jeden utwór śpiewany oraz jeden utwór recytowany. 

Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut. 

3. W przypadku wykonania utworów poezji śpiewanej dopuszcza się muzykę 

skomponowaną przez wykonawcę lub inną osobę - wykonanie utworu 

powszechnie znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy 

dopuszcza się jedynie, gdy uczestnik opracuje nową własną interpretację; 

4. Do udziału należy zgłaszać indywidualnego wykonawcę z towarzyszącym mu 

akompaniatorem lub zespołem tworzącym akompaniament.   

 

Wszystkie teksty literackie /wiersz, proza/ prezentowane w konkursie winny 

być dziełem polskich autorów. 

 

III. KRYTERIA OCENY: 

 Dobór repertuaru /poszukiwania repertuarowe, dopasowanie utworu do możliwości 

wykonawczych, wieku, wrażliwości i temperamentu wykonawcy. Tematyka utworu 

umożliwiająca zbudowanie osobistej wypowiedzi dotyczącej ważnych spraw 

i przeżyć. W Turnieju Poezji Śpiewanej – walory literackie wybranego utworu/ 

 Kultura mowy /słyszalność, wyrazistość artykulacyjna, poprawność ortofoniczna/ 

 Interpretacja /ekspresja i wyrazistość, wyczucie rytmu i frazy, logika, trafne 

stosowanie pauzy, pointa, umiejętność budowania nastroju/ 

 Ogólny wyraz artystyczny. Osobowość wykonawcy. Zdolność poruszania słuchaczy.  

 



 

IV.  WARUNKI I TERMIN KONKURSU 

UWAGA! 

W roku 2021 konkurs Recytatorski Poezji Polskiej odbędzie się wyłącznie  

na etapie gminnym. 

Konkurs przeprowadzony zostanie w formie zdalnej. Komisja zbierze się na obrady, podczas 

których wyłoni zwycięzców Konkursu. 

 

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie nagrania recytacji oraz Karty Zgłoszenia 

Uczestnika Konkursu na mail: szemud@bibliotekaszemud.pl w terminie do 31.03.2021r. 

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin oraz wyraża zgodę na 

publikację wizerunku na stronie internetowej biblioteki (www.biblioteka.szemud.pl) oraz w 

mediach społecznościowych. 

 

V.  Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów. 

Organizator mailowo/telefonicznie poinformuje o rozstrzygnięciu Konkursu oraz terminie 

rozdania nagród.   

 

VI.  Kontakt z organizatorem konkursu 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: szemud@bibliotekaszemud.pl  

lub telefonicznie pod numerem (58) 676 11 88. 

 

VII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Na potrzeby organizacji i przeprowadzenia czynności konkursowych (nabór uczestników, 

przeprowadzenie eliminacji, publikacja wyników konkursu, czynności dokumentacyjne i 

informacyjne) niezbędne będzie zebranie i przetwarzanie następujących danych: 

1. Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko uczestnika; imię i nazwisko 

nauczyciela/rodzica lub instruktora (w przypadku osób niepełnoletnich); 

2. Dane personalne: rok urodzenia; 

3. Dane kontaktowe: nr telefonu, e-mail; 

4. Wizerunek (dokumentacja audiowizualna z przeprowadzonego wydarzenia) 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016) informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Biblioteka Publiczna 

Gminy Szemud (84-217 Szemud, ul. E. Kwidzińskiego 1), 

2) dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji 

Konkursu i związanymi z tym działaniami informacyjnymi, 

3) odbiorcami danych osobowych Uczestnika Konkursu będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego 

zrealizowania niniejszego Konkursu, 

5) dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą przez okres związany z 

rozliczeniem wydarzenia w ramach przepisów dot. rachunkowości i finansów 

publicznych, z uwzględnieniem przepisów archiwalnych i statystycznych, 

6) uczestnik Konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do tych 

danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w 

szczególności dotyczy to wszelkich wydawnictw o charakterze trwałym np. publikacji 

książkowych, artykułów w prasie, nagrań, filmów itp., powstałych przed wycofaniem 

zgody), a przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania tych danych ma prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

 

http://www.biblioteka.szemud.pl/


 

Załącznik do Regulaminu  

 Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej - Szemud 2021 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO POEZJI POLSKIEJ 

Szemud 2021 

Zgłaszam swój udział w:   

 Konkursie Recytatorskim 

 Konkursie Poezji Śpiewanej 

                                                                               (właściwe zaznaczyć) 

Imię i nazwisko oraz wiek 

uczestnika 

 

 

 

Nazwa szkoły i klasa 

 

 

Dane kontaktowe 

nauczyciela/rodzina lub 

instruktora (imię i nazwisko 

oraz e-mail, numer telefonu) 

 

 

 

Utwory przygotowane na 

konkurs (proszę podać tytuł, 

imię i nazwisko autora, rodzaj 

utworu: wiersz, czy fragment 

prozy, imię i nazwisko 

kompozytora w przypadku 

poezji śpiewanej) 

a) 

 

b) 

Dla uczestników Konkursu Poezji 

Śpiewanej akompaniament: 

własny  (jaki instrument) 

 Inne osoby (imiona i nazwiska, instrumenty) 

„Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuję jego 

treść.” 

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

Data i podpis rodzica/nauczyciela                                   data i podpis uczestnika 

„Oświadczam, że zrozumiałem/am oraz przyjąłem/przyjęłam do wiadomości informację o 

przetwarzaniu moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka, w tym 

wizerunku oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celu związanym z 

przeprowadzeniem czynności konkursowych (zgodnie z pkt. VII Regulaminu).” 

…………………………                                                …………………………  

Data i podpis rodzica/nauczyciela                                    data i podpis uczestnika 

„ Oświadczam, że zapewniam dojazd na miejsce odbioru nagród, a także biorę pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.” 

……………………….. 

Data i podpis rodzica/nauczyciela 


