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Regulamin IV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego  

„Potyczki Poliglotów” 

w języku angielskim i niemieckim  

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami konkursu recytatorskiego , zwanego dalej Konkursem, są Szkoła Podstawowa nr 

15  im. Armii Krajowej w Pabianicach i Szkoła Podstawowa nr 5 im. Grzegorza Piramowicza, zwane 

dalej Organizatorami. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Zamkowa 65, 95-200 

Pabianice,  dn. 12 kwietnia 2018 r. (czwartek), godz. 09:00 

3. Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników. 

§ 2. Udział w konkursie 

1. Adresatami Konkursu są uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych oraz klas II-III szkół 

gimnazjalnych z powiatu pabianickiego, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby 

niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych 

(załączniki do Regulaminu). Zgodę od rodziców na udział w konkursie oraz wykorzystanie 

wizerunku uczestnika uzyskuje nauczyciel-opiekun z danej szkoły, o czym informuje 

Organizatorów konkursu w karcie zgłoszeniowej.  

2. Każda szkoła może być reprezentowana przez jednego ucznia z danego języka obcego. Każdy z 

nich może wyrecytować wiersz w języku angielskim lub niemieckim (język ten musi być nauczany 

w szkole jako język obowiązkowy). Opiekun uczestników wyznaczony przez każdą ze szkół jest 

zobowiązany dostarczyć w terminie do 23 marca 2018r. wypełnioną kartę zgłoszenia  szkoły na 

Konkurs oraz tekst recytowanych wierszy. Zgłoszenia  można przesłać listownie (liczy się data 

stempla pocztowego) na adres: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Grzegorza Piramowicza, ul. Zamkowa 

65, Pabianice, z dopiskiem „Powiatowy Konkurs Recytatorski”, przesłać faxem pod numer (0-42) 

215-34-95 lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.  

3. Prezentacja wiersza nie może przekroczyć 3 minut; można wyrecytować dwa krótsze wiersze  

w języku angielskim lub niemieckim, ale ich łączna długość nie może przekroczyć 3 minut.  

4.  Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu  

w całości. Uczestnik  zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

§ 3. Przebieg Konkursu 

1. Zgłaszając się do konkursu, Uczestnik wyraża tym samym zgodę na opublikowanie jego  zdjęcia na 

stronach  Organizatorów oraz umieszczenie  tam jego danych osobowych. 

2. Przy dużym zainteresowaniu Konkursem, wyłonieni zostaną zwycięzcy w dwóch kategoriach 

wiekowych: 
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- szkoła podstawowa – klasy IV-VII 

- oddziały gimnazjalne – klasy II-III 

3. W skład jury wchodzić będą osoby powołane przez Organizatorów – nauczyciele opiekunowie, 

którzy przyjadą na konkurs ze swoimi uczniami. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu prezentacji wierszy w Szkole Podstawowej nr 5 w 

Pabianicach. 

5. Kryteria oceny występów przez członków jury: 

 dobór  repertuaru 

 interpretacja utworu 

 poprawna wymowa 

 ogólny wyraz artystyczny 

§ 4. Nagrody 

1. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy zostaną przekazane Uczestnikom Konkursu  zaraz po ogłoszeniu 

wyników.  

2. Organizatorzy Konkursu nagrodzą autorów najlepszych wystąpień w dwóch kategoriach 

wiekowych: (1)  szkoła podstawowa  klasy IV - VII (2) oddziały gimnazjalne klasy  II-III. 

3. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

4.  Decyzja jury jest ostateczna.  

§ 5. Ochrona danych osobowych. 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., 

Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korekty; podanie danych 

osobowych jest dobrowolne; jednocześnie, brak danych uniemożliwia udział w Konkursie. 

§ 6. Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Organizatorów:  

http://www.sp5pabianice.szkoly.lodz.pl/                               http://sp15pabianice.pl/ 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie 

mogą mieć wpływu na prawo zwycięzcy do nagrody konkursowej. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami 

rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

Regulamin opracowały: Marta Tomczyk, Magdalena Omielczenkow - Cieśliczko i Małgorzata Wójtowicz - Kuna. 


