
„W świecie romantycznych uczuć” 
 

konkurs recytatorski  
 

 zorganizowany zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego 

 

 

 

 

„Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu!  

Miej serce i patrzaj w serce!” 

Adam Mickiewicz  

 

Organizator konkursu 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku 
 

 

Cele konkursu 
 

1. Poznanie literackiego dorobku polskiego romantyzmu.  

2. Zwrócenie uwagi uczniów i nauczycieli na literackie rocznice i jubileusze 2022 roku.  

3. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji. 

4. Przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego uczestnictwa w kulturze.  

5. Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów. 

 

Zasady organizacyjne 
 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z terenu całego województwa 

śląskiego i obejmuje dwie kategorie wiekowe:  

- uczniowie i uczennice klas 4 – 6; 

- uczniowie i uczennice klas 7 – 8.  

 



2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie i zaprezentowanie przez każdego z 

uczestników konkursu jednego utworu poetyckiego lub fragmentu prozy zgodnie z celami 

konkursu – „W świecie romantycznych uczuć”. 

3. Maksymalny czas prezentacji wynosi 4 minuty.  

4. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję (np. szkołę, ośrodek kultury itp.).  

5. Każdą placówkę może reprezentować maksymalnie 4 uczniów (po 2 w każdej kategorii 

wiekowej). 
 

Ocena prezentacji 

1. Oceny prezentacji dokona Jury powołane przez organizatora. 

2. Ocena dokonywana jest według następujących kryteriów: 

a) dobór repertuaru (zgodność repertuaru z tematem konkursu, dostosowanie recytowanego 

tekstu do możliwości wykonawczych uczestnika, jego wieku, itd.), 

b) interpretacja utworu (kultura słowa - m.in. dykcja, emisja, ekspresja), 

c) ogólny wyraz artystyczny. 

3. Decyzja Jury jest ostateczna. 

 

Przebieg konkursu  
 

1. Konkurs ma zasięg wojewódzki i składa się z jednego etapu. 

2. Uczestnicy nagrywają swoją interpretację wybranego utworu poetyckiego lub fragmentu prozy, a 

następnie zapisują ją w pliku wideo w jednym z następujących formatów: MP4, AVI, WMV.  

3. Nagrany odpowiednio plik video wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych (skany dokumentów) uczestnicy lub ich opiekunowie  przesyłają za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: konkursrecytatorski@wom.edu.pl. 

Terminarz konkursu  

 
Luty 2022 – ogłoszenie regulaminu konkursu  

Marzec 2022 – warsztatowe spotkanie online „Jak przygotować ucznia do konkursu recytatorskiego?” 

dla zainteresowanych nauczycieli  

21.04.2022 - „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga!”- warsztaty online 

25.04.2022 – termin nadesłania nagranych materiałów na adres mailowy 

konkursrecytatorski@wom.edu.pl 

20.05.2022r. – ogłoszenie wyników konkursu na stronie www.wom.edu.pl 

Czerwiec 2022r.  – podsumowanie konkursu 

Organizatorzy konkursu zastrzegają, że jego przebieg może ulec zmianie z uwagi na sytuację pandemiczną.  

mailto:konkursrecytatorski@wom.edu.pl
mailto:konkursrecytatorski@wom.edu.pl
http://www.wom.edu.pl/


Laureaci, nagrody 

 

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie organizatora http://wom.edu.pl/. 

Laureaci konkursu otrzymają powiadomienia mailowe o wynikach konkursu.  

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. 

 

Informacji o konkursie udzielają konsultanci RODN i IP „WOM” w Rybniku:  

 Małgorzata Pyszny (m.pyszny@wom.edu.pl) 

 Anna Krzyżanowska (a.krzyzanowska@wom.edu.pl) 

 

V. Ochrona danych osobowych 

 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, klasa, 

wiek, wizerunek) do celów udziału w konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym, dalej „Rodo”. 

 Udział w Konkursie oraz przekazanie danych osobowych przez Uczestnika, Instruktora są dobrowolne. 

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym momencie prawo 

dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo żądania ograniczenia 

przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, prawo do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie zgody na warunkach określonych w 

Rodo. 

 Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji konkursu, a po tym 

okresie – w ograniczonym zakresie – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony 

przed roszczeniami, nie dłuższy niż czas ich przedawnienia, tj. 6 lat. 

 Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

 Zgłoszenie do konkursu traktowane jest równoznacznie z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach 

konkursu, imienia, nazwiska instruktora oraz umieszczania tych informacji w materiałach reklamowych, 

mediach i w internecie. 

 Administratorem podanych danych osobowych jest RODN i IP „WOM” w Rybniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wom.edu.pl/


  KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA  

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

„ W świecie romantycznych uczuć” 

 Imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa, (opcjonalnie: e-mail): 

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

 Placówka delegująca, adres, telefon, e-mail: 

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

 Imię i nazwisko instruktora/ nauczyciela, telefon, e-mail: 

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

 Repertuar (tytuł i autor tekstu) 

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

 

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

Pieczęć szkoły/ placówki                                                                                      data i podpis nauczyciela/ instruktora  

 

 

 

WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA 
  

………………………………. ……………………………………….  
miejscowość, data  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku mojego dziecka/osoby pozostającej 

pod moją opieką prawną w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu recytatorskiego „ W świecie 

romantycznych uczuć” organizowanego przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i 

Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia zawarte w Regulaminie konkursu.  

 

 

............................................................................  
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 


