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Konkurs objęty honorowym patronatem  

Wójta Gminy Pawłowiczki 
 

  Serdecznie zapraszamy uczniów klas VI - VIII szkoły podstawowej, wrażliwych  na piękno 

słowa poetyckiego do udziału w  Konkursie Recytatorskim Poezji Miłosnej „Czy to jest przyjaźń, czy to 

jest kochanie?”, który odbędzie się 29  marca 2019 r., o godz. 10:00 w Gminnej  Bibliotece  Publicznej 

 w Pawłowiczkach. 

  Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do obcowania z wartościowymi tekstami poetyckimi 

o tematyce miłosnej, a także dostarczenie wielu wspaniałych przeżyć  i wzruszeń zarówno uczestnikom, 

jak i publiczności.  

 

  

  

 

Miło nam zaprosić uczniów  

do udziału 

w Konkursie Recytatorskim Poezji Miłosnej  

zorganizowanym dla Szkół Podstawowych  z Gminy 

Pawłowiczki 

„Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?” 



RReegguullaammiinn  kkoonnkkuurrssuu::  

  

1. Każda szkoła może zgłosić najwyżej pięciu uczestników, 

2. Jeden uczestnik prezentuje jeden dowolnie wybrany wiersz o tematyce miłosnej- w konkursie 

występują tylko soliści. 

3. Komisja konkursowa, w którego składzie zasiadać będą osoby niezwiązane z żadną ze szkół, podda 

ocenie każdy tekst, kierując się następującymi kryteriami: 

 Opanowanie pamięciowe utworu (płynność recytacji) 

 Wyrazista dykcja 

 Warsztat recytatorski (tempo, głośność, gest, mimika, swoboda wypowiedzi, poprawna 

emisja i intonacja, stosowanie pauz logicznych) 

 Oryginalność interpretacji (wzbogacenie utworu o indywidualne odczytanie) 

 Rozumienie tekstu (odpowiedni do wieku dobór wiersza, umiejętność wczucia się w sytuację 

liryczną, identyfikowanie się z podmiotem mówiącym) 

W obrębie każdego kryterium można uzyskać od 1 do 5 punktów – maksymalnie za  recytację tekstu 

25 punktów. 

4. Zwycięzcą konkursu zostanie ten uczestnik, który zdobędzie największą  liczbę punktów. Werdykt 

komisji konkursowej jest ostateczny i niepodważalny. 
5. Jeśli kilku uczestników uzyska tę samą liczbę punktów, komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę po 

dogrywce. Dogrywka polegać będzie na przeczytaniu przez uczestnika wiersza przygotowanego 

przez jury. 

6. Przewiduje się nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I- III oraz dyplomy za uczestnictwo dla 

pozostałych uczestników.  

7. Termin zgłoszenia  i liczby uczestników upływa 15 marca 2019 r. 

8.  Formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą internetową na adres: pawlowiczki.gbp@wp.pl  

w temacie maila należy wpisać:   Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej 

      Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zwrotnym. Brak  potwierdzenia oznacza, że  

zgłoszenie nie dotarło do organizatora. Zgłoszenia  przysłane po wyznaczonym terminie nie będą 

brane pod uwagę. 

9. Uczestnicy lub ich opiekunowie, którzy w trakcie recytacji innych uczniów nie będą przestrzegać 

obowiązujących norm zachowania, zostaną poproszeni o opuszczenie sali  i zdyskwalifikowani. 

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach 

informacyjno- promocyjnych  organizatora oraz publikację zdjęć. 

11. Osoba do kontaktu: Wszelkie zapytania proszę kierować na adres: pawlowiczki.gbp@wp.pl z  

dopiskiem: Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość 

odwołania lub zmiany terminu konkursu bez podawania przyczyny. 

Dane Osobowe 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. –RODO –(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

a) Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Gminna  Biblioteka Publiczna 

w Pawłowiczkach 

b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych gbp-fgosciecin@wp.pl 

c) Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu promocji czytelnictwa tj. 

statutowych działań Gminnej Biblioteki Publicznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

d) Imię, nazwisko, wiek, szkoła oraz wizerunek uczestnika konkursu zostanie opublikowany na 

stronie Gminnej Biblioteki Publicznej (http://www.gbp-pawlowiczki.wbp.opole.pl) może 

zostać opublikowany na Facebooku ( https://www.facebook.com/bibliotekapawlowiczki) 
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e) Dane osobowe uczestnika przechowywane będą przez okres 25 lat, lub do momentu 

odwołania zgody 

f) Opiekun prawny uczestnika konkursu,  ma prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. 

g) Opiekun prawny uczestnika konkursu,  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

h) Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże jej brak może skutkować odmową 

uczestnictwa w Konkursie  „Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?”. 

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału. 

Mile widziane są również osoby towarzyszące uczestnikowi, po uprzednim zgłoszeniu  

swoje obecności. Obecność potwierdza się na karcie zgłoszenia. 

 

 

 



Konkurs recytatorski „Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu recytatorskiego „Czy to jest przyjaźń, 

czy to jest kochanie?” zgłaszamy udział uczestników: 

 

Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………………… 

Klasa ………………………………………………………………………………………. 

Autor wiersza ……………………………………………………………............................ 

Tytuł wiersza ………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu 

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

     Liczba osób towarzyszących uczestnikowi (do 2 osób) ………… 

 

Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………………… 

Klasa ………………………………………………………………………………………. 

Autor wiersza ……………………………………………………………............................ 

Tytuł wiersza ………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu 

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

Liczba osób towarzyszących uczestnikowi (do 2 osób) ………… 

 

Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………………… 

Klasa ………………………………………………………………………………………. 

Autor wiersza ……………………………………………………………............................ 

Tytuł wiersza ………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu 

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

Liczba osób towarzyszących uczestnikowi (do 2 osób) ………… 

 

Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………………… 

Klasa ………………………………………………………………………………………. 

Autor wiersza ……………………………………………………………............................ 

Tytuł wiersza ………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu 

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

Liczba osób towarzyszących uczestnikowi (do 2 osób) ………… 

 

Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………………… 

Klasa ………………………………………………………………………………………. 

Autor wiersza ……………………………………………………………............................ 

Tytuł wiersza ………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu 

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

Liczba osób towarzyszących uczestnikowi (do 2 osób) ………… 

 

 

 

Nazwa i adres szkoły………………………………………………………………………. 

                            

Telefon szkoły……………………………………………………………........................... 

 

E-mail szkoły ……………………………………………………………............................ 

  

 

 

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

     miejscowość i data                                                            nazwisko nauczyciela do kontaktu 

 

 


