
        MAŁY KONKURS RECYTATORSKI 
     Etap dzielnicowy dla szkół niepublicznych 

 

 
 
ORGANIZATOR: 
 

Dział Edukacji Artystycznej – Amatorski Ruch Artystyczny 
Zamek Książąt Pomorskich 
ul. Korsarzy 34 
70-540 Szczecin        
Tel. 91-434-83-24, fax. 91-434-79-84 
Tel. 91-434-83-25 (kierownik DEA) 
E-mail: ara@zamek.szczecin.pl 
 

WSPÓŁORGANIZATOR: 
 

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji 
al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 
Tel. (091) 4 22 99 59, fax. (091) 4 22 52 62 
E-mail: konkursy@palac.szczecin.pl 
 

MIEJSCE: 
 

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 
 
CELE KONKURSU: 
 

 podnoszenie kultury słowa, 

 zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą, 

 sięganie do piśmiennictwa wszystkich epok. 
 
ZASADY UCZESTNICTWA: 
 
1. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów: 

a)   środowiskowe – w szkołach, placówkach kulturalnych i oświatowych,  

b)  dzielnicowe dla miasta Szczecin, gminne dla uczestników z terenu województwa          

zachodniopomorskiego, 

c)  przeglądy powiatowe i miejski dla miasta Szczecin,  

d)  przegląd wojewódzki 

2. Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez terminowe złożenie u Organizatora w/w 

etapu wypełnionej karty zgłoszenia tj. do 13.01.2017 r. 

3. Repertuar uczestników obejmuje dwa wiersze z publikowanej literatury dziecięcej dla 

recytatorów klas I – III, dla recytatorów klas IV – VI i uczniów gimnazjów : wiersz oraz prozę. 

4. Repertuar zgłoszony w karcie zgłoszenia nie ulega zmianie w dalszych etapach konkursu. 

5. Łączny czas prezentacji utworów przez jednego uczestnika nie może przekraczać 7 minut. 

Przekroczenie czasu jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika. 

6. Dany uczestnik może reprezentować tylko jedną instytucję i może wystąpić raz  
w konkretnej edycji konkursu. 
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KATEGORIE WIEKOWE: 
 

Uczestnicy konkursu występują w trzech kategoriach wiekowych: 
 

 uczniowie klas I – III szkoły podstawowej, 

 uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej, 

 uczniowie szkół gimnazjalnych. 
 
OCENA: 
 
1. Prezentacje oceniać będzie komisja konkursowa w skład, której wchodzą osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje, szczególnie w dziedzinie recytacji, literatury. 
2. Komisja konkursowa dokonuje oceny według następujących kryteriów: 

 dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości       
wykonawczych uczestnika oraz wieku), 

 interpretacja utworów, 

 kultura słowa, 

 ogólny wyraz artystyczny. 
3. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie wszystkich uczestników etapu konkursu 

przez komisję konkursową w pełnym składzie. 
4. Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.  
5. Organizator przeglądu powiatowego lub dzielnicowego określa maksymalną ilość wykonawców 

zakwalifikowanych podczas eliminacji środowiskowych, gminnych i miejsko-gminnych. 
6. Z przeglądów dzielnicowych do miejskiego komisja kwalifikuje taką ilość wykonawców, jaką 

określi Organizator przeglądu miejskiego. 
7. Do przeglądu wojewódzkiego komisja szczebla powiatowego kwalifikuje łącznie 3 osoby  

(bez względu na kategorię), a ze szczebla miejskiego (Szczecin) po 3 osoby z każdej kategorii 
wiekowej. 

8. W harmonogramie konkursu organizator uwzględnia czas na konsultacje uczestników  
z komisją konkursową. 

 
TERMINY I MIEJSCE: 

 

1. Przegląd dzielnicowy dla szkół niepublicznych oraz domów kultury i placówek zajęć 

pozalekcyjnych odbędzie się 28.01.2017 r. w Pałacu Młodzieży – PCE  al. Piastów 7,  

70-327 Szczecin 

2. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie  

do 13.01.2017 r. na adres: 
 

Pałac Młodzieży - PCE 
       al. Piastów 7 
    70-327 Szczecin 

                                                    z dopiskiem „Mały Konkurs Recytatorski” 
                                               lub drogą mailową: konkursy@palac.szczecin.pl 
 

   Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą uwzględniane.  
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WARUNKI PRAWNE: 
 
1. Zgłoszenie ucznia - uczestnika do niniejszego etapu Konkursu jest jednoznaczne  

z wyrażeniem nieodpłatnej zgody przez jego rodziców/opiekunów prawnych na utrwalenie  
rozpowszechnianie wizerunku dziecka i opublikowanie jego osiągnięć (w tym wyświetlenie, 
odtworzenie, wystawienie, nadanie, użyczenie) na terenie placówki, stronie internetowej  
(w tym portalach społecznościowych) oraz w publikacjach i folderach itp. Wydawnictwach 
Pałacu Młodzieży lub innych instytucji oświatowych i kultury. Niniejsza zgoda dotyczy 
wyłącznie rozpowszechniania w celach niekomercyjnych. 

2. Nauczyciel przyjmując na siebie rolę opiekuna i dokonując zgłoszenia do udziału w Prezentacji, 
zobowiązuje się tym samym do przekazania powyższych informacji i uzyskania zgód na 
rozpowszechnianie wizerunku i osiągnięć na wyżej określonych zasadach.  

3. Podmiot zgłaszający udział uczestników w Konkursie przyjmuje na siebie całkowitą 
odpowiedzialność z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich skierowanych do Pałacu 
Młodzieży w Szczecinie w związku z publicznym wykonaniem utworów przez uczestników 
Konkursu. 
 

DANE OSOBOWE: 
 
1. Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji jest administratorem danych osobowych 

przetwarzanych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. 
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi  przez uczestników etapu konkursu 

organizowanego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie będą przez niego 
przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2005 r. poz. 2135 z późn. zm.)  w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być 
także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów 
administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie 
uniemożliwia udział w konkursie. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych 
osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.  

3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, udostępnionych przez uczestnika  
w dowolnym momencie trwania konkursu aż do czasu jego rozstrzygnięcia, jest równoznaczne 
z niespełnieniem wymogów formalnych przez uczestnika i powoduje wykluczenie uczestnika  
z udziału w konkursie.  
 

UWAGI KOŃCOWE: 
 

1. Harmonogram przesłuchań będzie zamieszczony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży  
po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. 

2. Prosimy o zwrócenie uwagi na swoje rzeczy osobiste (w szczególności przedmioty 
wartościowe). Za rzeczy pozostawione bez nadzoru Pałac Młodzieży nie odpowiada. 

3. Organizator nie ponosi żadnych kosztów udziału Uczestników w Prezentacji, szczególnie 

kosztów dojazdu, przesłania zgłoszeń itp. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia  przesyłek i inne 

kwestie techniczne mogące mieć  wpływ na prawidłowe dostarczanie zgłoszeń związanych  

z Prezentacją. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.  

O zmianach treści Regulaminu Organizator powiadomi poprzez ogłoszenie nowego tekstu. 

 

 
 
 
 

Regulamin obowiązuje od 9.11.2016 r. 


