
                    REGULAMIN  KONKURSU  RECYTATORSKIEGO 

           „MARIA KONOPNICKA DZIECIOM I MŁODZIEŻY 

 

                            Organizator 

Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy 

Tryńcza. 

                         Cele konkursu 

- uczczenie Roku Marii Konopnickiej w związku z obchodami 180 rocznicy 

urodzin poetki i pisarki, 

- popularyzacja wiedzy na temat twórczości Marii Konopnickiej, 

- rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży recytacją jako aktywną formą 

wypowiedzi, 

- promowanie młodych talentów. 

                             Tematyka 

Tematyką konkursu są utwory Marii Konopnickiej przeznaczone dla dzieci i 

młodzieży, ale nie tylko. Przygotowując się do recytacji można sięgać po 

wszystkie dostępne teksty zarówno poetyckie, jak i pisane prozą( wybór 

ciekawych fragmentów z danego utworu). Mile widziane jest sięganie po utwory 

i treści mniej znane lub w ogóle nieznane ogółowi odbiorców. 

                        Uczestnicy konkursu 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu 

gminy Tryńcza z podziałem na grupy wiekowe: 

- I kategoria – uczniowie klas I – IV, 

- II kategoria- uczniowie klas V-VIII. 

                    Termin i miejsce konkursu 

WDK Gniewczyna Łańcucka, wtorek 7 czerwca 2022r. godz. 11.00. 



                     Warunki uczestnictwa 

1. Nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie upływa z dniem 3 czerwca br. 

Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe uczestnika ( imię, nazwisko, klasa, 

szkoła) oraz tytuł prezentowanego utworu. 

2.Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i 

wizerunku w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, ogłoszeniem 

wyników, publikacji ich na stronie internetowej gminy Tryńcza oraz w lokalnej 

prasie. 

                     Jury i kryteria oceny 

Jury oceniając prezentacje uczestników uwzględniać będzie dobór repertuaru, 

interpretację utworu, ekspresję i kulturę słowa, dykcję oraz ogólny wyraz 

artystyczny. 

                              Nagrody 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, zaś laureaci I, II i III miejsc otrzymają 

dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

 

                          Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Gminnego Centrum Kultury                         

i Czytelnictwa ( siedziba biblioteki) oraz na stronie internetowej: 

www.tryncza.eu. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w 

regulaminie, z wyłączeniem warunków uczestnictwa w konkursie. O 

ewentualnych zmianach Regulaminu będzie on informował i ogłaszał je na 

stronie internetowej. 

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

 

 

 

 

http://www.tryncza.eu/


 

 

  KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU RECYTATORSKIEGO                            

„MARIA KONOPNICKA DZIECIOM  I MŁODZIEŻY” 

 

1. Imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła:…………………………………………………….. 

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

2. Tytuł prezentowanego utworu:……………………………………………………………. 

3.. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:……………………………………………………....... 

4. Numer telefonu, adres e-mail rodzica/opiekuna:………………………………………….. 

 

 miejsce i data …………………….                           czytelny podpis       ……………………               

       
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

celów zgodnych z w/w regulaminem przez Organizatorów. Podanie danych jest dobrowolne, ale 

niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, a ich przetwarzanie odbywa się w celu organizacji, 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z regulaminem, w tym wydania nagród. 

Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych, 

prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje mi prawo 

do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. Dane, o których mowa w karcie będą przetwarzane do czasu wycofania 

zgody.  

Data Czytelny podpis uczestnika/opiekuna …………………………………………………………….. 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA ORAZ NAGRANIA  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie 

mojego wizerunku oraz przesłanego nagrania przez Organizatorów do celów promocyjnych zgodnie    

z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 880, z późn.zm).  

 

 Data i Czytelny podpis uczestnika/opiekuna………………………………………… 

 


