
I Powiatowy  Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Obcojęzycznej 
dla szkół podstawowych i średnich 

 

REGULAMIN 

 

 Organizator konkursu: 

Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka w Cegłowie 

 

 Cele 

1. Upowszechnianie języków obcych i literatury obcojęzycznej, 

2. Poznawanie twórczości poetów i pisarzy anglojęzycznych, niemieckojęzycznych, 

francuskojęzycznych  oraz hiszpańskojęzycznych, 

3. Poszukiwanie nowych możliwości edukacji w zakresie języków obcych przez recytację,  

4. Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania umiejętności językowych, 

5. Propagowanie nauki języków poprzez wspólną zabawę, współzawodnictwo i rozwijanie pasji 

uczniów. 

 

 Termin 

Konkurs odbędzie się 19 października 2022 r. o godz. 11.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej – 

Kulturotece w Cegłowie, ul. Józefa Piłsudskiego 22, 05-319 Cegłów 

 

 Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i średnich  wszystkich typów z 

powiatu mińskiego. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie - obywatele krajów, w których językiem oficjalnym 

jest język recytowanych utworów i jednocześnie których rodzice są pochodzenia lub obywatelami 

w/w krajów. 

3. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa  30 września 2022 r. 

 

 Kategorie 

1. Szkoła podstawowa klasy I-III 

2. Szkoła Podstawowa klasy IV-VIII 

3. Szkoła średnia 

 

 Przedmiot konkursu: 

1. Przedmiotem Konkursu jest recytacja fragmentów prozy i wiersza napisanych w 

oryginale w języku angielskim, francuskim, niemieckim lub hiszpańskim.  

2. Przedmiot nie dotyczy tekstów piosenek, ani tych tłumaczonych na język obcy.  

3. Uczestnicy prezentują wybrane przez siebie utwory: wiersz i fragment prozy.  

- uczestnicy z klas I – III szk. podst. prezentują: jeden utwór (wiersz lub fragment prozy) 

– Klasy IV –VIII i szkoły średnie - dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment 

prozy)  

4. Wystąpienie nie może trwać dłużej niż 6 minut, a każde wystąpienie przekraczające ten czas będzie 

przez Jury dyskwalifikowane. 

 

 Ocena 

1. Oceny prezentacji konkursowych dokonuje Jury powołane przez organizatorów. W skład Jury 

wejdą specjaliści języków obcych, które będą prezentowane.  

2. W skład Jury nie mogą wchodzić opiekunowie uczestników konkursu. 

3. Ocenie podlega interpretacja utworu: swoboda i ekspresja, płynność i poprawność językowa, 

pamięciowe opanowanie tekstu.  

4. Wszyscy członkowie Jury oceniają wszystkich wykonawców, natomiast specjaliści każdego z 

języków mają decydujący głos pod względem poprawności językowej i interpretacji adekwatnej do 

treści prezentowanego utworu, 

5. Uczestnicy mogą uzyskać I, II lub III miejsce w każdej z kategorii językowych. Jury może 

przyznać również wyróżnienie w każdej kategorii. 

6. Ocena Jury jest decyzją ostateczną. 

7. Nagrody przewidziane dla najlepszych wykonawców to dyplomy pamiątkowe oraz nagrody 

rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów. 

 



 Zgłoszenia 

Karty zgłoszenia uczestnika  (załącznik 1 do Regulaminu) oraz podpisane formularze zgody na 

przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych i wizerunkowych  (załącznik  2 do Regulaminu) prosimy 

nadsyłać  do 30.09.2022 r. na adres organizatora pocztą lub e-mailem. 

Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka w Cegłowie 

ul. Józefa Piłsudskiego 22 

05-319 Cegłów 

e-mail: gbp@bibliotekaceglow.pl 

 

 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Organizatorzy konkursu zapewniają, że dane osobowe uczestników konkursu recytatorskiego 

przetwarzane będą zgodnie z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 

(RODO) 

 

Kontakt z organizatorami: 

Małgorzata Śluzek  

Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka w Cegłowie 

Tel. 257570181  e-mail:  gbp@bibliotekaceglow.pl 
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Załącznik 1 

I Powiatowy  Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Obcojęzycznej 
dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

 

Gmina:………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko Uczestnika:…………………………………………………………………. 

Klasa :……………………………………………………………………………….…………. 

Data urodzenia Uczestnika:………………………………………………………….……… 

Nazwa szkoły:…………………………………………………………………………….…… 

Adres szkoły, telefon, e-mail: .……………………………………………………….……… 

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

Nazwisko i imię Nauczyciela prowadzącego:………………………………….….………. 

Poezja : autor/tytuł :………………………………………………………………………….. 

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

Proza : autor/tytuł :…………………………………………………………………………… 

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

 

UWAGA: Należy dołączyć teksty recytowane przez Uczestnika! 

Teksty powinny posiadać wyraźnie zakreśloną treść recytowaną. Jeśli tekst składa się z 

wybranych zdań lub fragmentów ze strony książkowej, należy go przepisać i podać właściwą treść 

recytowaną. 

 

……………………………………    …………………………………….. 
Podpis uczestnika     data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

………………………………………    ………………………………………… 

Podpis nauczyciela prowadzącego      Pieczątka szkoły 

Załącznik 2 

ZGODA NA PRZETWARZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH  

I WIZERUNKOWYCH 

 

 

Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

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

(imię i nazwisko) 

w celu uczestnictwa w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Obcojęzycznej, 

organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną – Kulturotekę w Cegłowie. Oświadczam, że 

zapoznałem się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych. 

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

(data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 



 

Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

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

(imię i nazwisko) 

w celu budowania pozytywnego wizerunku Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie. 

 

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

(data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna - Kulturoteka w 

Cegłowie, ul. Piłsudskiego 22, 05-319 Cegłów 

2.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji 

i Prozy Obcojęzycznej 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest 

niemożność wzięcia udziału w konkursie. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  


