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REGULAMIN  

 

II Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego  

pod hasłem 

 

„W Mickiewiczowskim duchu” 
 

 

 

Rok 2022r. na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony 

Rokiem Romantyzmu Polskiego. Jest to wspaniała okazja, by właśnie w trwającym  

roku szkolnym, przybliżyć młodemu pokoleniu twórczość wybitnego przedstawiciela  

tejże epoki, naszego rodaka – Adama Mickiewicza.  

Dziełem, które wyznaczyło początek romantyzmu w Polsce, stały się wydane w 1822.  

w Wilnie Ballady i romanse. Konkurs umożliwia uczniom szersze poznanie nie tylko  

tego zbioru, ale także całego dorobku poety, narodowego wieszcza. 

 

 

1. Cele konkursu:  

 popularyzowanie twórczości wybitnego polskiego poety epoki romantyzmu, 

 przybliżenie młodemu pokoleniu dzieł Adama Mickiewicza poprzez klasyczną  

bądź współczesną ich interpretację, 

 doskonalenie umiejętności recytatorskich, 

 upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci, 

 zachęcanie do występów przed publicznością, 

 uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 
 

2. Adresaci konkursu: uczniowie szkół podstawowych: 

 grupa I – przedstawiciele kl. IV-VI,  

 grupa II – przedstawiciele kl. VII-VIII. 
 



2 
 

3. Przedmiot konkursu: recytacja wiersza lub fragmentu prozy autorstwa  

Adama Mickiewicza: 

 uczniowie grupy I prezentują dowolny utwór autorstwa Adama Mickiewicza, 

 uczniowie grupy II prezentują wybrany utwór bądź fragment utworu ze zbioru 

Ballady i romanse autorstwa Adama Mickiewicza. 

 

4. Warunki uczestnictwa: 

 każda szkoła może zgłosić maksymalnie po 3 uczestników w każdej grupie 

wiekowej, 
 uczestnik prezentuje 1 wybrany przez siebie utwór lub fragment prozy, 

 czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut, 

 prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o adekwatne środki teatralne 

typu: ruch, gest, rekwizyt, itp., 

 dopuszcza się wzbogacenie nagrania o podkład muzyczny,  

 oświadczenia dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczniów – uczestników konkursu, podpisane przez rodziców / opiekunów 

prawnych, nauczyciel zgłaszający i przygotowujący ucznia do konkursu 

przekazuje organizatorom w dniu konkursu (Załącznik 2). 
 

5. Kryteria oceny: 

 dobór repertuaru (odpowiedni do wieku uczestnika konkursu), 

 świadoma interpretacja utworu, 

 stopień opanowania pamięciowego tekstu, 

 dykcja, 

 poprawne i płynne deklamowanie, 
 rozsądne używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu, 

 ogólny wyraz artystyczny. 
 

6. Skład Komisji Konkursowej: 

 

 organizatorzy: dyrektor, nauczyciele. 

 

7. Nagrody:  

 

 laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, 

 wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy za udział  

w konkursie i podziękowania.  

 

8. Terminarz:  

 

 zgłoszenia uczestników na załączonej karcie zgłoszeniowej (Załącznik 1):  

należy przesłać do 6 kwietnia 2023r. na adres: k.konkursy@sp12.elodz.edu.pl, 

 konkurs odbędzie się w sali teatralnej nr 209 SP 12 w Łodzi  

dn. 28 kwietnia 2023r.; rozpoczęcie konkursu - godz. 10:00, 

 uroczyste podsumowanie konkursu, a w nim ogłoszenie wyników, wręczenie  

nagród, dyplomów i podziękowań odbędzie się w dniu konkursu -  

28 kwietnia 2023r., 

 wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej SP 12. 

mailto:k.konkursy@sp12.elodz.edu.pl
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9. Uwagi końcowe (klauzula informacyjna): 

 administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Szkoła 

Podstawowa nr 12 z siedzibą przy ul. Jurczyńskiego 1/3 w Łodzi, 

 dane osobowe uczniów przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu, 

 wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne, 

 wykaz wszystkich załączników: 

 Załącznik 1 - Karta zgłoszenia do konkursu recytatorskiego  

„W Mickiewiczowskim duchu”, 
 Załącznik 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i potwierdzenie zapoznania się z regulaminem. 

 

10. Organizatorzy:  
 

 Katarzyna Nejman-Lis – nauczyciel języka polskiego,  

 Małgorzata Rudnicka – Toczek - nauczyciel języka polskiego,  

 Anna Stibbe - nauczyciel historii. 
 

Kontakt w sprawach dotyczących konkursu: Katarzyna Nejman-Lis, 

k.konkursy@sp12.elodz.edu.pl, tel. kontaktowy do szkoły: (42) 672-94-27. 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:k.konkursy@sp12.elodz.edu.pl
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Załącznik 1  

II Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego  

„W Mickiewiczowskim duchu” 
 

.............................................       ................................               
(pieczęć Szkoły)                           (data) 

    
 

Karta zgłoszenia do konkursu uczniów ze szkoły 

…………………………………………………... 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA* 

 
KLASA 

TYTUŁ  UTWORU  

 

IMIĘ I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA 

PROWADZĄCEGO/ 

OPIEKUNA 

PODPIS 

NAUCZYCIELA 

PROWADZĄCEGO

/OPIEKUNA 

1. 

 
   

 

2. 

 
   

 

3. 

 
   

 

4. 

 
   

 

5.  

 
   

 

6.  

 
   

 

*Wpisów należy dokonać pismem drukowanym. 
 

Telefon kontaktowy do szkolnego koordynatora konkursu 

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

 

AKCEPTACJA DYREKTORA SZKOŁY: 

                                                                                  

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

(podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły) 
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Załącznik 2 

II Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego  

„W Mickiewiczowskim duchu” 
  

Szkoła Podstawowa nr 12 

im.  Mariana Batki w Łodzi 

ul. Jurczyńskiego 1/3 

92-306 Łódź 

 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU 

 

 

 

Ja niżej podpisany  

………………………………….………………………………………………………………………,  

rodzic/opiekun prawny  

 

……………………………………………………………………….…………………………………,   
                                                                               (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

ur. ……….…………………..….… w ………………………………………………………………..., 

ucznia klasy ……………….………………… 

szkoły …………………………………………………………………………………………………  

w ………………………….…………………., 

oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w II Międzyszkolnym Konkursie 

Recytatorskim „W Mickiewiczowskim duchu” oraz związane z tym przetwarzanie jego danych 

osobowych, podanych powyżej, w celu prowadzenia dokumentacji konkursu.  

Informuję, że zapoznałem(-am) się z regulaminem konkursu i w całości akceptuję jego postanowienia. 

Zapoznałem(-am) się także z klauzulą informacyjną przedstawioną poniżej. 

 

Jednocześnie:      wyrażam zgodę,     nie wyrażam zgody      
 

(powyżej proszę podkreślić właściwą informację) 
 

na publikację wizerunku mojego dziecka, w postaci zdjęcia, imienia i nazwiska, klasy oraz szkoły,  

do której uczęszcza, na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 12 w Łodzi, w periodykach 

okolicznościowych i gazetkach szkolnych. 

Udzielone zgody można wycofać w dowolnym czasie, poprzez wysłanie odpowiedniej informacji 

o chęci wycofania zgody, na adres: kontakt@pm12.elodz.edu.pl. W treści wiadomości należy podać 

imię i nazwisko dziecka, szkołę, nazwę konkursu i rok jego przeprowadzenia. 

 

 

 

…………………………………..   …………………………………………… 
                             (data)                     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych  w związku z udzieleniem zgody 
Administrator danych osobowych  

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 z siedzibą w Łodzi  

przy ul. Jurczyńskiego 1/3, 92-306 Łódź (dalej zwana Szkołą).  

Można się z nami kontaktować poprzez: tel.: 42 672-94-27, e-mail: kontakt@pm12.elodz.edu.pl. 

Inspektor ochrony danych 
W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, poprzez 

adres e-mail:  iod@sp12.elodz.edu.pl. 

Cele i podstawy przetwarzania 

Dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Udzielenie zgody jest dobrowolne, jej nieudzielenie nie będzie za sobą pociągało żadnych negatywnych 

skutków.  

Odbiorcy danych osobowych 
W przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe Państwa dziecka, w postaci zdjęć, imienia i nazwiska, 

szkoły oraz klasy będą upublicznione. Odbiorcami będą użytkownicy Internetu oraz osoby 

przeglądające zdjęcia znajdujące się w periodykach okolicznościowych i gazetkach szkolnych. 

Okres przetwarzania danych 

Będziemy przetwarzać podane wyżej dane osobowe w dokumentacji konkursowej przez okres 1 roku, 

zaś wizerunek Państwa dziecka przez okres niezbędny do realizacji celów. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Ponadto przysługuje Państwu prawo do: 

a)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b)  sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; 

d)  wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00 - 193 Warszawa) 

Informacja na temat profilowania 
Nie będziemy przetwarzać podanych danych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


