
VI Powiatowy  Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej 
 

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. 

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 Polskiej jest imprezą otwartą o zasięgu powiatowym. 

7. Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej jest imprezą o charakterze artystyczno - 

metodycznym. 

8. Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej przeprowadzony będzie w formie  konkursu 

turnieju recytatorskiego. 

9. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach: 

• Młodzież Szkoł Podstawowych (kl. IV-VI), 

• Młodzież Szkół Podstawowych (kl. VII – VIII) 

10. Recytatorzy we wszystkich kategoriach zgłaszają do konkursu jeden utwór poetycki 

lub fragment  prozy. 

11. W tym roku konkurs odbywa się pod hasłem „180 rocznicy urodzin Marii 

Konopnickiej” 

12. Wszystkie teksty literackie (wiersz, proza) prezentowane w konkursie winny być 

dziełem polskich autorów. Mile widziane teksty Marii Konopnickiej 

13. Łączny czas prezentacji w obu turniejach zgodnie z wymogami organizatora nie może 

przekroczyć 5 min. 

14. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie soliści. 

15. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników 

Konkursu jest Organizator. 

16. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla 

organizacji Konkursu (w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, 

w tym ogłaszania jego wyników, prezentacji wybranych prac, wydania nagrody, 

rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej  

i podatkowej). 

17. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać 

ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim 

udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz 

ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. 

18. Termin Konkursu 16.05.2022 r. godz. 9.00 w Kawiarni  Artystycznej  PCKiSz 

19. Karty zgłoszenia  prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2022 

r., pocztą na adres: PCKiSz z dopiskiem „Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej” ul. 

Strażacka 5, 06-400 Ciechanów. 

 

20. Bliższych informacji udziela Edyta Bojkowska - Kolak, tel. 23 672 42 69, w dniach: 

21. poniedziałek – piątek, w godz. 8 – 16. 



 

22. Na konkurs należy zabrać ze sobą: dobry humor, uśmiech i życzliwą publiczność.   

 

 

W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia 

 


