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Regulamin Konkursu Recytatorskiego „100 wierszy dla Niepodległej” dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów 

 

1. Organizatorem Konkursu Recytatorskiego „100 wierszy dla Niepodległej” 

jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. 

 

2. CELE KONKURSU: 

 Ukazanie dążeo do wolności, walk i zmagao o niepodległośd poprzez pryzmat 

utworów literackich. 

 Krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych. 

 Budowanie i kształtowanie tożsamości kulturowej. 

 Propagowanie piękna poezji polskiej wśród dzieci i młodzieży. 

 Upowszechnianie sztuki recytacji. 

 Prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży i propagowanie ich osiągnięd. 

 

3. TEMATYKA: 

Z uwagi na rocznicowy charakter Konkursu głównym motywem prezentowanych 

tekstów powinna byd tematyka narodowowyzwoleocza i patriotyczna. 

 

4. UCZESTNICY: 

Konkurs jest adresowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych i klas III 

gimnazjów z  Jarosławia i powiatu jarosławskiego. 

 

5. ZGŁOSZENIA I TERMINY: 

Konkurs odbędzie się 28 maja 2019 r. o godzinie 900  w auli I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. Kartę uczestnika należy 

przysład do dnia 30 kwietnia 2019 r. na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. 

Mikołaja Kopernika w Jarosławiu, ul. 3 Maja 4, 37-500 Jarosław z dopiskiem 

„zgłoszenie na konkurs recytatorski” lub drogą elektroniczną na adres: 

salo.jacek@lo.kopernik.jaroslaw.pl. Zgłoszenie, wraz z Oświadczeniem, należy 

wysład wyłącznie na Karcie uczestnika, która jest dołączona do regulaminu. 

 

6. REPERTUAR: 

Każdy uczestnik recytuje jeden wiersz lub  fragment prozy związany z tematyką 

Konkursu nieprezentowany w innych konkursach. 

Łączny czas prezentacji  nie może przekraczad 3 minut. Jury zastrzega sobie prawo 

przerwania recytacji znacznie przekraczającej czas regulaminowy. 
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7. KRYTERIA OCENY: 

 dobór repertuaru 

 kultura słowa 

 interpretacja 

 ogólny wyraz artystyczny. 

 

8. PRZEBIEG KONKURSU: 

Konkurs jest wydarzeniem uroczystym. Organizatorzy zwracają się z prośbą do 

uczestników i osób odpowiedzialnych o zadbanie, by ubiór uczestników był stosowny 

do okoliczności. 

Przy recytacji nie wykorzystuje się podkładu muzycznego ani nie używa rekwizytów. 

Uczestników oceniad będzie Komisja powołana przez organizatorów. Decyzja Komisji 

konkursowej jest ostateczna. 

 

9. NAGRODY: 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci nagrody. 

 

10. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatorów 

wizerunku. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i kolejności przesłuchao 

konkursowych wynikających z przyczyn organizacyjnych. 

 Informujemy uczestników, że w/w konkurs znajduje się w wykazie zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które mogą 

byd wymienione na świadectwie ukooczenia gimnazjum, a następnie uwzględnione 

w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół wyższego typu (na podst. art. 20 m ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1943                                 

z późniejszymi zmianami). 
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KARTA UCZESTNIKA 

 

IMIĘ I NAZWISKO ............................................................................................................. ............ 

KLASA .......................................................................................................................................... 

ADRES SZKOŁY............................................................................................................................. 

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

..................................................................................TEL. ............................................................ 

Imię i nazwisko nauczyciela – instruktora przygotowującego recytatora, telefon, adres poczty 

elektronicznej 

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

UTWÓR: (autor, tytuł) 

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

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby konkursu oraz jego promocji, a także na nieodpłatne wykorzystanie 

wizerunku na stronie internetowej organizatorów, zarówno ucznia jak i nauczyciela prowadzącego 

(art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

922). 

  

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

 podpis opiekuna 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu recytatorskiego dla uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjów „100 wierszy dla Niepodległej” organizowanego przez            

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu i akceptuję jego zasady. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Uczestnictwa                 

w celach ewidencyjnych oraz na bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka                   

w celach związanych z dokumentowaniem przebiegu konkursu na potrzeby organizatora. 

 

 Wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko)………………………………………………………………………….. 

w Konkursie Recytatorskim „100 wierszy  dla Niepodległej”. 

 

 

 

 

Podpis uczestnika: ………………………………………………………………………………… 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego: ……………………………………………………. 

 

Podpis nauczyciela/opiekuna: ……………………………………………………………… 


