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Konkurs Recytatorski  

Poezji Patriotycznej 

„100 wierszy dla Niepodległej” 

 

dla uczniów szkół podstawowych  

 

pod honorowym patronatem 

Starosty Jarosławskiego 

 

organizowany przez 

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 

 

w Jarosławiu 

 

 

 
 

                                                                            „I cóż powiedzą tomy słowników, 
                                                 Lekcje historii i geografii, 

                                                         Gdy tylko o niej mówić potrafi 
                                                                     Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików. 

  
                                                                        Choć jej granice znajdziesz na mapach, 

                                                    Ale o treści, co je wypełnia, 
                                                        Powie ci tylko księżyca pełnia 

                                                                 I mgła nad łąką, i liści zapach. [...]” 
 

„Polska”, Antoni Słonimski 
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Regulamin Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej „100 wierszy dla Niepodległej” 

dla uczniów szkół podstawowych 

 

1. Organizatorem Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej  „100 wierszy 

dla Niepodległej” jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika                  

w Jarosławiu. 

 

2. CELE KONKURSU: 

 Ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość 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 osiągnięć. 

 

3. TEMATYKA: 

Z uwagi na rocznicowy charakter Konkursu głównym motywem prezentowanych 

tekstów powinna być tematyka narodowowyzwoleńcza i patriotyczna. 

 

4. UCZESTNICY: 

Konkurs jest adresowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z  Jarosławia                    

i powiatu jarosławskiego. 

 

5. ZGŁOSZENIA I TERMINY: 

Konkurs odbędzie się 21 lutego 2020 r. o godzinie 900 w auli I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. Kartę uczestnika należy 

przysłać do dnia 31 stycznia 2020 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 wysłać 

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 przekraczać 4 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 oceniać 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 przesłuchań 

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 być 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, a następnie 

uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół wyższego typu. 
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KARTA UCZESTNICTWA 

 

Imię i nazwisko  - …………………………………………………………………………………… 

Klasa    - …………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres szkoły  - …………………………………………………………………………………… 

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

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

elektronicznej   - …………………………………………………………………………………… 

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

 

 

UTWÓR: (autor, tytuł) - …………………………………………………………………………………… 

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

        

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu Recytatorskiego Poezji 

Patriotycznej „100 wierszy dla Niepodległej” organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące 

im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu i akceptuję jego zasady. 

 

 

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

         (podpis uczestnika)                          (podpis nauczyciela – opiekuna) 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Działając jako opiekun prawny, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

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

w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, w postaci jego imienia 

i nazwiska w celu przeprowadzenia konkursu pod nazwą „100 wierszy dla Niepodległej” przez 

Organizatora konkursu – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. 

Oświadczam, że podanie przeze mnie jako opiekuna prawnego danych osobowych jest dobrowolne, 

ale jednocześnie konieczne dla wzięcia udziału w konkursie oraz, że zostałam/em poinformowana/y 

o  prawie żądania dostępu do tych danych, ich zmiany, usunięcia oraz cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji 

i  celów promocyjnych konkursu. 

 

Zostałam/em poinformowana/y, że administratorem danych mojego dziecka jest I Liceum 

Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu, ul. 3 Maja 4, 37-500 Jarosław. 

 

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

         (podpis uczestnika)                          (podpis opiekuna prawnego) 


