
XVIII Powiatowy  Konkurs Recytatorski 

Poezji Romantycznej 
 

Regulamin 

 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w 

Ciechanowie. 
2. Organizator powołuje Jury Konkursowe w składzie przynajmniej trzech osób, przewodniczącą będzie 

Elżbieta Romanowska - znana aktorka teatralna i filmowa. 
3.  Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Jury Konkursowego – 

wszystkich uczestników Konkursu. 

4. Ostateczny werdykt ustalany jest w drodze wspólnej dyskusji Jury Konkursowego o wszystkich 

uczestnikach Konkursu. 

5. Uczestnicy mają prawo zwracania się do Jury o uzasadnienie oceny swojej prezentacji. 

6. Konkurs Recytatorski Poezji Romantycznej jest imprezą otwartą o zasięgu powiatowym. 

7. Konkurs Recytatorski Poezji Romantycznej jest imprezą o charakterze artystyczno - metodycznym. 

8. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie soliści. 

9. Do prezentacji uczestnik zgłasza: prozę lub dowolnie wybrany utwór poetycki o tematyce 

romantycznej. 

10. Z okazji 200 rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, zostanie przyznana specjalna nagroda 

za interpretację tekstu tego wybitnego twórcy.  
10.  Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut! 

11. Do Konkursu mogą przystąpić maksymalnie 3 osoby z jednej placówki! Szkoła powinna 

przeprowadzić wstępne eliminacje u siebie spośród uczestników.  

 

12.Ochrona danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii 

Konopnickiej, ul. Strażacka, 06-400 Ciechanów, tel. 23-672-42-96. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony 

Danych: Małgorzata Dzilińska, e-mail: mdzilinska.iod@pckisz.pl. Podstawa prawna przetwarzania to 

Rozporządzenie 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 art. 6 ust. 1 lit. a (osoba, 

której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej 

liczbie określonych celów) Podanie danych jest niezbędne w celu identyfikacji uczestników konkursu, 

przekazania ewentualnych nagród do celów promocyjnych (zdjęcia, nagrania z utrwalonym wizerunkiem 

uczestników). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany w przepisach wewnętrznych 

administratora (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt). Przysługuje Panu/Pani prawo do poprawiania, usuwania 

i przenoszenia danych. Gdy przetwarzanie danych osobowych budzi wątpliwości, przysługuje Panu/Pani 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

Kategorie wiekowe:  

- młodzież szkół podstawowych (kl. VI -VIII) 

- młodzież szkół średnich  
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Ocena Jury 

 

1. Jury dokonuje oceny według następujących kryteriów: 

- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych 

uczestnika), 

-  interpretacja utworów, 

-  kultura słowa, 

-  ogólny wyraz artystyczny. 

 

 

 

Termin Konkursu 

 

17 listopada (środa) 2021 r. 

godz. 10.00 

Kawiarnia Artystyczna PCKiSz 

  

Karty zgłoszenia  prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 20201r., pocztą na 

adres: PCKiSz z dopiskiem „Konkurs Recytatorski Poezji Romantycznej” ul. Strażacka 5, 06-400 

Ciechanów lub fax-em, tel. 23 672 35 09, 23 672 42 96. 

  

Bliższych informacji udziela Edyta Bojkowska - Kolak, tel. 23 672 42 96, w. 3. 

 

 

        

 

W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia. 

 

Prosimy o dobry humor 😊 


