
W I E L K I E  P O L S K I E  P O S T AC I  W  PO E Z J I  I  P RO Z I E

Wojewódzki Konkurs Recytatorski

„Spotkanie z twórczością Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II”

W stulecie urodzin Papieża Polaka

Regulamin konkursu

I. Organizatorzy: 
Śląskie Towarzystwo Kultury
Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach.

II. Cele konkursu:
• popularyzacja twórczości Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II
• uwrażliwienie młodych ludzi na jej etyczne, dydaktyczne, patriotyczne i liryczne przesłanie
• inspirowanie recytatorów w każdym wieku do poszukiwań interpretacyjnych twórczości 

Jana Pawła II
• szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa.

III. Założenia programowe:

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 7–8 szkół podstawowych, szkół średnich oraz osób 
dorosłych (bez limitu wieku uczestników).

2. Uczniów zgłaszają placówki oświatowe w poniższych kategoriach:
I kategoria: uczniowie klas 7–8 szkoły podstawowej
II kategoria: uczniowie szkół średnich
III kategorię stanowią osoby dorosłe, zgłaszane indywidualnie bądź przez organizacje.

3. Uczestnicy konkursu przygotowują do recytacji utwór poetycki i fragment prozy lub 
dramatu autorstwa Karola Wojtyły/św. Jana Pawła II; łączny czas recytacji nie może 
przekroczyć 7 minut.

 Zaleca się sięgnięcie do literatury: Karol Wojtyła, Poezje, dramaty, szkice; Jan Paweł II, Tryptyk 
Rzymski lub innych utworów.

5. Uczestników konkursu oceni jury powołane przez Organizatorów. Decyzja jury jest ostateczna 
i nie podlega weryfi kacji.

Kryteria oceny prezentacji:
– dobór repertuaru
– wymowa, dykcja i intonacja (poziom języka)
– interpretacja (umiejętności aktorskie) 
– ogólne wrażenie artystyczne/estetyczne.



6. Informacje o konkursie, regulamin z kartami zgłoszeniowymi będą dostępne na stronie 
internetowej Zespołu Szkół nr 1 w Tychach oraz w sekretariacie Szkoły. 

 Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 
i upublicznienie wizerunku. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie 
na potrzeby organizacji tego konkursu. Administratorem danych jest Zespół Szkół nr 1 
w Tychach.

IV. Terminy:

1. Organizatorzy proszą o przesłanie kart zgłoszeniowych i wymaganych zgód do dnia
30.03.2020 r. na adres e-mail: zs1@oswiata.tychy.pl lub na adres pocztowy:
Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka, 43-100 Tychy, ul. Wejchertów 20.
W temacie maila zgłoszeniowego lub na kopercie należy wpisać: 
Konkurs Recytatorski „Spotkanie z twórczością Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II”.
Uwaga: w przypadku nadsyłania zgłoszenia drogą elektroniczną, uczestnicy proszeni są o złożenie 
Organizatorom podpisanych ww. dokumentów w dniu przesłuchań konkursowych.

2. Przesłuchania konkursowe, otwarte dla publiczności, odbędą się dnia 16.04.2020 r.
 od godz. 900 w auli Zespołu Szkół nr 1 w Tychach, ul. Wejchertów 20.

3. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i uroczyste podsumowanie konkursu 
wraz z prezentacją sceniczną laureatów odbędzie się 20.04.2020 r. o godz. 1330 
w auli Zespołu Szkół nr 1 w Tychach, ul. Wejchertów 20.

Osoba do kontaktu:
Teresa Wodzicka
tel. 509 31 78 78, 
e-mail: zs1@oswiata.tychy.pl



KARTA ZGŁOSZENIOWA
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Wojewódzki Konkurs Recytatorski

„Spotkanie z twórczością Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II”

W stulecie urodzin Papieża Polaka

Imię, nazwisko i wiek uczestnika

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

Wybrana kategoria 
(w przypadku kat. I i II należy wpisać nazwę szkoły i klasę, w przypadku kat. III dane do kontaktu)

.................................................................................................................................................................................................................
Nazwa, adres, telefon i e-mail szkoły lub inne dane do kontaktu (kat. III)

.................................................................................................................................................................................................................
telefon, e-mail uczestnika konkursu

.................................................................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia, telefon kontaktowy

Wybrane utwory do prezentacji:

– poezja  ........................................................................................................................................................... ;  ............................, 
 tytuł utworu czas trwania

– fragment prozy lub dramatu  ........................................................................................................... ;  .............................
 tytuł utworu czas trwania

KARTA OCENY

Lp. Kryteria Poezja
(0–5 pkt)

Proza lub 
dramat

(0–5 pkt)
Razem Średnia

1 Dobór repertuaru
2 Wymowa i intonacja (dykcja, poziom języka)

3 Interpretacja i umiejętności aktorskie

4 Ogólne wrażenie artystyczne

Razem

  ................................................................
  Podpis jurora 

verte



Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

1. Na potrzeby przeprowadzenia wyżej wymienionego konkursu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
(tj. wizerunek, imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły ) mojego dziecka przez administratora danych: Zespół Szkół 
Nr 1 w Tychach.

 ............................................................................................................................................................................................................
wpisać imię i nazwisko ucznia

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałam/łem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych, prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania oraz możliwości wycofania zgody.

  .......................................................................................
  Data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Oświadczenie uczestnika konkursu – kat. III

1. Na potrzeby przeprowadzenia wyżej wymienionego konkursu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez administratora danych: Zespół Szkół Nr 1 w Tychach.

 ............................................................................................................................................................................................................
wpisać imię i nazwisko

 ............................................................................................................................................................................................................
wpisać dane do kontaktu

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałam/łem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych, prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania oraz możliwości wycofania zgody.

  .......................................................................................
  Data i czytelny podpis

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (Dz. Urz. 
UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych DZ. U. z 2018 poz. 1000 informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 w Tychach

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: zs1@oswiata tychy.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni 
publicznej i w mediach oraz informacyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Administratora.

4. Odbiorcami Pani/ Pani danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych.

5. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Jedynie w przypadkach danych osobowych zawartych kronice szkolnej okres 
przechowywania będzie zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także przenoszenia danych, wnoszenia sprzeciwu i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


