
PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

w kategorii klas V – VI 

 

 

I. Organizatorzy: 

Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach. 

 

II. Cele konkursu: 

1. Pielęgnowanie kultury języka ojczystego. 

2. Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania sztuką recytacji. 

3. Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej. 

4. Budowanie poczucia własnej wartości, nabieranie pewności siebie. 

III. Zasady konkursu i warunki uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas V – VI szkół podstawowych. 

2. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 4 uczniów. 

3. Uczestnik zgłasza i prezentuje jeden wiersz związany z tematem. 

4. Kategoria: recytacja klasyczna. 

5. Czas prezentacji jednego uczestnika nie może przekroczyć 5 minut. 

6. Uczniów do konkursu zgłasza nauczyciel, podając dane według załączonego wzoru. 

7. Temat wybranego wiersza lub fragmentu dłuższego utworu literackiego:  

Piękna nasza Polska cała 

IV. Ocena prezentacji: 

1. Oceny prezentacji dokona jury powołane przez organizatorów.  

2. Oceny dokonywane są według następujących kryteriów: 

a) dobór wiersza związanego z tematem, 

b) interpretacja utworów – dykcja, emisja, ekspresja, 

c) pamięciowe opanowanie wiersza lub fragmentu dłuższego utworu 

literackiego, 

d) ogólny wyraz artystyczny. 

3. W konkursie przyznaje się I, II i III miejsce, a także wyróżnienia.  

4. Ogłoszenie wyników nastąpi po prezentacji wszystkich uczestników  

i dokonaniu oceny przez jury w dniu konkursu. 

V. Informacje o miejscu i terminie konkursu: 

1. Konkurs odbędzie się w auli budynku Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich  

w Nowinach, ul. Gimnazjalna 1  

w dn. 12.03.2020 r. o godz. 9.00 

2. Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa 

im. Orląt Lwowskich w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 21, 26-052 Nowiny 

lub e-mailem: pietrzak.m@onet.pl 

w nieprzekraczalnym terminie do 9.03.2020 r. 

3. Osoby odpowiedzialne: Krystyna Banasik - Gajos tel. 603548950 

                                       Małgorzata Pietrzak tel. 504216029 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA 

 

 

 

 

 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika: 

_____________________________________________________________________ 

2. Klasa: 

_____________________________________________________________________ 

3. Szkoła: 

_____________________________________________________________________ 

4. Tytuł wiersza: 

_____________________________________________________________________ 

5. Nauczyciel przygotowujący uczestnika występu: 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ___________________________________________________________ 

w międzyszkolnym konkursie recytatorskim pt.: „Piękna nasza Polska cała” organizowanym przez Szkołę Podstawową  

im. Orląt Lwowskich w Nowinach, ul. Białe Zagłębie  21. W tym celu dobrowolnie podaje wyżej wymienione dane osobowe 

oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celu organizacji konkursu.  Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą.  

…………………………………………… 

(czytelny podpis*) 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z późn. zm). Niniejsza 

zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez: 

• zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, miejsca nauki wraz z wynikami 

konkursu na stronie internetowej www.spnowiny.nazwa.pl, a także w publicznie dostępnym miejscu  

w siedzibie organizatora/miejscu przeprowadzenia konkursu; 

• upublicznienie danych poprzez ich ogłoszenie podczas konkursu w dniu 12.03.2020r. w przypadku gdy uczestnik 

zostanie laureatem  lub zostanie wyróżniony; 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

…………………………………………… 

(czytelny podpis*) 

 Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem konkursu oraz akceptuję jego treść.  

…………………………………………… 

(czytelny podpis*) 

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania lub wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału  

w konkursie. 

 

 

* Popis składa rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu lub pełnoletni uczestnik konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spnowiny.nazwa.pl/


 


