
POWIATOWY KONKURS 

RECYTATORSKI  

POEZJI ANNY KAMIEŃSKIEJ 

 

 

PARTONAT HONOROWY 

Poseł na Sejm RP - Teresa Hałas 

Starosta Krasnostawski Andrzej Leńczuk 

 

I.  Organizatorzy: 

1. II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie.  

2. Muzeum Regionalne w Krasnymstawie. 

 

II.  Cele konkursu: 

1. Rozwijanie zdolności recytatorskich. 

2. Popularyzacja poezji wśród młodzieży. 

3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno języka poetyckiego. 

4. Zachęcanie uczniów do występów publicznych. 

5. Promowanie twórczości poetyckiej Anny Kamieńskiej. 

 

III. Zakres tematyczny: 

Twórczość poetycka Anny Kamieńskiej. 

 

IV. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs adresowany do dwóch grup wiekowych: 

1. uczniowie klas VII, VIII szkół podstawowych 

2. uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

V.  Założenia organizacyjne konkursu: 

1. Uczestnicy przygotowują po jednym utworze do recytacji.  

2. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. 

3. Liczba uczestników z danej szkoły nie może przekroczyć 3 osób. 

4. Eliminacje szkole należy przeprowadzić do 31 marca 2022 r.  

5. Finał konkursu odbędzie się 12 kwietnia 2022 r. w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie                

o godz. 11.00. 



VI.  Kryteria oceny recytacji: 

Finalistów ocenia jury według następujących kryteriów: 

1. dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 

2. interpretacja tekstu (logiczne akcentowanie wyrazów i zdań, intonacja, modulacja głosu, 

tempo mówienia), 

3. kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie), 

4. ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora). 

 

VII.  Nagrody: 

1. I, II, III miejsce  – nagroda książkowa z niespodzianką i dyplom. 

2. Wyróżnienie – nagroda książkowa i dyplom. 

3. Pozostali uczestnicy  finału otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

VIII.  Zgłoszenie uczestnictwa: 

1. Zgłoszenie uczestników konkursu prosimy przesłać (skan) do dnia 31 marca 2022 r. 

na adres e-mail: bibl_norwid@poczta.onet.pl  (karta zgłoszenia – załącznik nr 1, zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2). 

2. Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej: 

www.norwidkrasnystaw.pl 

3. W przypadku zmiany przepisów dotyczących COVID-19 organizatorzy zastrzegają 

sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w celu dostosowania się do 

aktualnych wytycznych. 

 

 

mailto:bibl_norwid@poczta.onet.pl


 

Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Imię i nazwisko uczestnika: 

……………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna: 

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

Nazwa i adres szkoły( e-mail, telefon) 

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

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

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

Tytuł i autor wybranego utworu 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego 

dziecka* w celu organizacji konkursu Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Anny 

Kamieńskiej, organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila 

Norwida w Krasnymstawie.  Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna. 

*niepotrzebne skreślić 

……………………………………………….. 

(data, czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

 

W związku z organizowaniem i promowaniem konkursu Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 

Poezji Anny Kamieńskiej organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana 

Kamila Norwida w Krasnymstawie wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, 

utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego dziecka                     

w publikacjach: 

☐ na stronie internetowej, 

☐ w wydawnictwach i w materiałach promocyjnych, 

☐ w gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej, 

☐ w gablotach i na tablicach ściennych 

* 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 1062). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i 

terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie. 

 

* zaznaczyć właściwe 

 

 

…………………………………………... 

(data, podpis) 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że: 

1. Administratorem jest II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie ( ul. 

Okrzei 5, 22-300 Krasnystaw, e-mail.: sekretariat@norwidkrasnystaw.pl) 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: 

inspektor@cbi24.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 

Poezji Anny Kamieńskiej. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest dobrowolne. 

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do 

danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo 

UE lub prawo państwa członkowskiego.  

6. Odbiorcą danych będzie Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, jak również odbiorcami będą podmioty 

przetwarzające dane na zlecenie tj. firma zajmująca się hostingiem strony internetowych 

7.Ponadto dane osobowe laureatów mogą zostać ujawniane odbiorcom strony internetowej 

www.norwidkrasnystaw.pl oraz www.muzeumkrasnystaw.pl, a także mogą zostać podane do publicznej 

wiadomości osobom zgromadzonych.  

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas 

organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji konkursu.  

9. Ma Pan/Pani prawo: 

- dostępu do swoich danych osobowych; 

- sprostowania nieprawidłowych danych; 

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

 

 

 

http://www.norwidkrasnystaw.pl/
http://www.muzeumkrasnystaw.pl/

