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Regulamin  

XL Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej 

 

 

Organizatorzy: 

 

• Słupski Ośrodek Kultury, 

• Ośrodek Teatralny RONDO, 

• Centrum Kultury Powiatu Słupskiego. 

 

Adresaci: 

 

Uczniowie szkół podstawowych z powiatu słupskiego oraz miasta Słupska i miasta Lęborka. 

 

Cele: 

• popularyzacja polskiej literatury pięknej, 

• kształtowanie wrażliwości na piękno języka i mowy ojczystej, 

• stwarzanie przestrzeni do pracy nad kulturą mowy oraz sztuką interpretacji, 

• promocja osiągnięć uczniów oraz ich opiekunów, 

• stwarzanie szans do czynnego uczestnictwa w kulturze. 

 

Założenia organizacyjne: 

Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej odbywa się w dwóch etapach: 

• Etap środowiskowy w szkołach oraz w placówkach kulturalno-oświatowych jest  

realizowany w terminie do 19 maja 2023 r. Szkoły z poszczególnych gmin powiatu słup-

skiego, miasta Słupska i miasta Lęborka typują maksymalnie po dwóch recytatorów w 

każdej kategorii wiekowej oraz uczestników konkursu poezji śpiewanej i wysyłają zgło-

szenia do instytucji kultury odpowiedzialnej za koordynowanie przesłuchań na terenie 

danej gminy. Po zebraniu zgłoszeń konkursowych, instytucja kultury przeprowadza eli-

minacje i typuje po dwóch recytatorów w każdej kategorii wiekowej oraz uczestników 

konkursu poezji śpiewanej do finału powiatowego. 

• Finał powiatowy: 5-6 czerwca 2023 r. od godz. 10.00 w Ośrodku Teatralnym 

RONDO. Zgłoszenia do finału powiatowego należy składać do dnia 26 maja 2023 r. 

wraz z informacją o przebiegu etapu środowiskowego, protokołami  

oraz kartami zgłoszeń. 

 

Organizatorami eliminacji środowiskowych, poprzedzających finał powiatowy będą: 

 

• Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy, 

• Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku, 

• Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku, 
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• Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie, 

• Dom Kultury w Ustce, 

• Centrum Kultury Gminy Ustka,  

• Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach, 

• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice, 

• Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej, 

• Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy,  

• Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, 

• Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie. 

 

 

Organizatorem finału XL Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej  

dla laureatów wytypowanych przez wyżej wymienione ośrodki jest Słupski Ośrodek Kultury, 

Ośrodek Teatralny RONDO oraz Centrum Kultury Powiatu Słupskiego.  

 

Założenia programowe: 

Uczestnicy zgłaszają swój udział do jednego z dwóch odrębnych turniejów: 

• Turnieju Recytatorskiego, 

• Turnieju Poezji Śpiewanej. 

 

W Turnieju Recytatorskim uczestnicy są oceniani w trzech kategoriach wiekowych: 

• Dzieci młodsze – od 1 do 3 klasy szkoły podstawowej, 

• Dzieci starsze – od 4 do 6 klasy szkoły podstawowej, 

• Młodzież – od 7 do 8 klasy szkoły podstawowej. 

Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego przygotowują dwa utwory poetyckie  

LUB jeden utwór poetycki oraz fragment prozy. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć  

6 minut. 

 

W Turnieju Poezji Śpiewanej uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe.  

Przygotowują jeden utwór śpiewany oraz jeden utwór  

recytowany. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut. 

 

W przypadku wykonywania utworów poezji śpiewanej dopuszcza się wykonanie dodatkowo  

utworu z własnym tekstem, jako drugi utwór śpiewany.  

Do udziału w Turnieju Poezji Śpiewanej zgłaszać należy indywidualnego wykonawcę 

z towarzyszącym mu akompaniatorem lub zespołem tworzącym akompaniament.  

      

UWAGA! 

 

• Wszystkie teksty literackie (wiersz, proza) prezentowane w konkursie winny  

być dziełem polskich autorów. 

• Uczestnicy konkursu mają prawo uzyskać od jury uzasadnienie werdyktu ogólnego  

oraz ocen poszczególnych wykonawców. 
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• Werdykty jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu od decyzji. 

 

Kryteria oceny:  

 

• Dobór repertuaru (poszukiwania repertuarowe, dopasowanie utworu do możliwości  

wykonawczych, wieku, wrażliwości i temperamentu wykonawcy. Tematyka utworu  

umożliwiająca zbudowanie osobistej wypowiedzi dotyczącej ważnych spraw i przeżyć;  

w Turnieju Poezji Śpiewanej – walory literackie wybranego utworu); 

• Kultura mowy (słyszalność, wyrazistość artykulacyjna, poprawność ortofoniczna); 

• Interpretacja (ekspresja i wyrazistość, wyczucie rytmu i frazy, logika, trafne stosowanie pauzy, 

pointa, umiejętność budowania nastroju); 

• Ogólny wyraz artystyczny, osobowość wykonawcy, zdolność poruszania słuchaczy. 

 

Uwagi ogólne: 

Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez organizatorów poszczególnych jego etapów oraz publikację wizerunku  

w mediach społecznościowych organizatorów eliminacji wstępnych oraz finału powiatowego.  

 

 

Koordynatorami  finału powiatowego są: 

 

Agata Andrzejczuk 

Ośrodek Teatralny RONDO, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 5a, 76-200 Słupsk 

a.andrzejczuk@sok.slupsk.pl 

kom. 608 592 228 

 

Sandra Winnicka / osoba wyznaczona przez dyrektora CKPS 

Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, ul. Janusza Korczaka 1, 76-231 Damnica  

impresariat@kultura.powiatslupsk.pl  

kom. 600 369 243 
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Karta zgłoszenia uczestnika 

XL Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej 

Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie karty! 

 

Zgłaszam swój udział w:   Turnieju Recytatorskim / Turnieju Poezji Śpiewanej 

              /niepotrzebne skreślić/ 

 

1 Imię i nazwisko uczestnika konkursu   

2 Wiek oraz klasa   

3 Miejsce zamieszkania (sama miejscowość) 

  

4 Adres mailowy uczestnika   

5 

Instytucja macierzysta (szkoła, placówka wy-

chowania pozaszkolnego, dom kultury) - (na-

zwa, dokładny i pełny adres, telefon, email)   
 

6 
Dane kontaktowe nauczyciela, opiekuna lub in-

struktora (nazwisko, email i nr telefonu)   
 

7 

Utwory przygotowane na konkurs (proszę po-

dać tytuł, imię i nazwisko autora, rodzaj 

utworu: wiersz czy fragment prozy, imię i na-

zwisko kompozytora w przypadku poezji śpie-

wanej)  

a) 

 
 

b) 

 

 
 

8 
Dla uczestników Turnieju Poezji Śpiewanej 

akompaniament (jeśli dotyczy): 

własny (jaki instrument) 

inne osoby (imiona i nazwiska, instrumenty) 
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Wyrażam zgodę na: 

□  Przetwarzanie udostępnionych przeze mnie w/w danych osobowych w celu wzięcia udziału  

w  XL Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej organizowanym  

przez Słupski Ośrodek Kultury, Ośrodek  Teatralny RONDO oraz Centrum Kultury Powiatu 

Słupskiego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679, tzw. Rozporządzenia RODO. Ponieważ udział w konkursie jest dobrowolny, brak 

zgody uniemożliwi udział w wydarzeniu. 

 □ Wyrażam zgodę na publikację przez Organizatorów wizerunku uczestnika konkursu  

na stronach internetowych Słupskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Teatralnego RONDO  

i Centrum Kultury Powiatu Słupskiego i mediach społecznościowych oraz w materiałach mar-

ketingowych. 

□ Nie wyrażam zgody na publikację przez Organizatorów wizerunku uczestnika konkursu  

na stronach internetowych Słupskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Teatralnego RONDO  

i Centrum Kultury Powiatu Słupskiego i mediach społecznościowych oraz w materiałach mar-

ketingowych. Brak zgody na publikacje wizerunku nie stanowi przeciwwskazań do udziału w 

konkursie. 

 

 

……………………………………………………. 

                                                              podpis opiekuna prawnego małoletniego uczestnika konkursu 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), tzw. Rozporządzenia RODO  informujemy, iż:  

─ Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest: Słupski Ośrodek Kultury 

oraz Centrum Kultury Powiatu Słupskiego.  

─ W celu skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych należy wysłać  

wiadomość na adres e-mail: m.swornowski@sok.slupsk.pl.  

─ Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia RODO. 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu identyfikacji osób biorących udział w wyżej  

wymienionym konkursie.  

─ Odbiorcami danych będą upoważnieni do ich otrzymania na podstawie obowiązujących prze-

pisów prawa.  

─ Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.  

Wycofanie zgody będzie się wiązało z wycofaniem udziału w w/w. konkursie. Aby wycofać 

zgodę należy powiadomić o tym Słupski Ośrodek Kultury, Ośrodek Teatralny RONDO oraz 

Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, wysyłając wiadomość na adres e-mail:  m.swornow-

ski@sok.slupsk.pl. 

─ Każda osoba korzystająca z usługi ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia oraz prawo do ograniczenia  

ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania sowich danych osobowych. Ponadto każdej oso-

bie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna,że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.  

─ Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie wymaganych danych osobowych 

wiąże się z brakiem możliwości udziału w w/w konkursie.  


