Załącznik do Uchwały
Nr 1508/22
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 6 września 2022 r.

MAŁOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

„SPOTKANIE ZE SŁOWEM PIĘKNYM
I PRAWDZIWYM”
REGULAMIN
Opis konkursu: 200 lat temu, w 1822 r. w Wilnie ukazały się „Ballady i romanse” Adama
Mickiewicza – dzieło, które wyznaczyło początek epoki romantyzmu w Polsce. W związku
z tym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.
Samorząd Województwa Małopolskiego, chcąc wpisać się w jego obchody organizuje
konkurs, którego celem jest popularyzacja kultury obcowania z tekstem literackim wśród
dzieci i młodzieży.
Organizator:
Województwo Małopolskie - Departament Edukacji

Koordynator:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

PATRONAT HONOROWY: MAŁOPOLSKI KURATOR OŚWIATY
Cele konkursu:
•
•
•
•
•
•
•

odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych młodzieży;
doskonalenie umiejętności recytacji wybranych tekstów;
kształtowanie wrażliwości estetycznej;
oswajanie młodzieży ze sztuką autoprezentacji i wystąpień publicznych;
popularyzacja kultury języka oraz czystej i poprawnej mowy polskiej;
zwiększanie zainteresowania młodzieży sztuką recytacji i kultury słowa;
rozwijanie umiejętności różnicowania interpretacji tekstów poetyckich i prozatorskich.

Zadanie konkursowe:
Każdy uczestnik konkursu recytuje 2 polskie utwory romantyczne z okresu 1822-1863. Łączny
czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

Adresaci:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z województwa
małopolskiego.
1

Zasady udziału w konkursie:

I.

1. Przed przystąpieniem do organizacji pierwszego etapu, szkoła do dnia 30 września 2022 r.
rejestruje swój udział w konkursie poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej
Koordynatora https://www.pbw.edu.pl/
2. Koordynator przesyła dyrektorowi szkoły:
• wzór protokołu z obrad Komisji Konkursowej,
• informacje dotyczące miejsca i czasu etapu gminnego.
3. Uczestnik dokonuje samodzielnego wyboru tekstów: poetyckiego i fragmentu prozy oraz
opanowuje je pamięciowo.
4. Uczestnik prezentuje te same utwory na wszystkich etapach konkursu.
5. Recytacja powinna trwać nie dłużej niż 5 minut. Przekroczenie wyznaczonego czasu skutkuje
przerwaniem recytacji przez Komisję Konkursową.
6. Utwory wybrane przez uczestnika nie powinny być prezentowane przez niego wcześniej
w innych konkursach.
7. Przy doborze tekstu literackiego należy wziąć pod uwagę oświatowy charakter konkursu oraz
wiek wszystkich uczestników.
8. Podczas eliminacji etapu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, uczestnik legitymuje się
dokumentem zapewniającym identyfikację jego tożsamości np. legitymacją szkolną,
dowodem osobistym lub paszportem.
9. Konkurs rozgrywany jest w czterech etapach:
1) Etap szkolny:
a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)

konkurs przeprowadza zainteresowana szkoła z województwa małopolskiego w dniu
07 października 2022 r. z możliwością wydłużenia na kolejne dni, w przypadku
dużej liczby zgłoszeń.
Szkolną Komisję Konkursową powołuje dyrektor danej szkoły. W skład min.
3 osobowej komisji wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący i członek komisji,
przy czym przynajmniej jeden z członków komisji powinien być nauczycielem języka
polskiego.
Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadza eliminacje na podstawie kryteriów
określonych przez Organizatora w regulaminie.
Dyrektor szkoły dokonuje zgłoszenia trzech pierwszych finalistów etapu szkolnego
z danej szkoły, przesyłając skan protokołu prac Szkolnej Komisji Konkursowej do
Koordynatora, niezwłocznie po rozstrzygnięciu eliminacji, nie później niż w dniu
12 października 2022 r. dołączając:
- skan wypełnionej i opieczętowanej karty zgłoszenia uczestnika (załącznik nr 1),
- skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych)
(załącznik nr 2)
- potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO (załącznik nr 3)
- wybrane do recytacji teksty: poetycki i fragment prozy (plik pdf)
(uwaga: maksymalna wielkość wiadomości wraz ze wszystkimi skanami - 10 MB).
Ogłoszenie wyników etapu szkolnego z terenu województwa małopolskiego nastąpi
w dniu 13 października 2022 r. na stronie internetowej Koordynatora.
Oficjalny wzór dyplomu dla uczestników stanowi załącznik nr 4.
Szkoła drukuje i podpisuje dyplomy we własnym zakresie.

2) Etap gminny:
a)
b)

Etap gminny organizują instytucje/placówki kultury w dniu 21 października 2022 r.
z możliwością wydłużenia na kolejne dni, w przypadku dużej liczby zgłoszeń.
Gminną Komisję Konkursową powołuje dyrektor instytucji/placówki kultury. W skład
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c)
d)

e)
f)
g)

min. 3 osobowej komisji wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący i członek
komisji, przy czym przynajmniej jeden z członków komisji powinien być nauczycielem
języka polskiego.
Gminna Komisja Konkursowa przeprowadza eliminacje na podstawie kryteriów
ustalonych i dostarczonych przez Organizatora.
Dyrektor instytucji/placówki kultury dokonuje zgłoszenia trzech pierwszych finalistów
etapu gminnego do etapu powiatowego przesyłając skan protokołu prac Gminnej
Komisji Konkursowej do Koordynatora, niezwłocznie po rozstrzygnięciu eliminacji, nie
później niż w dniu 26 października 2022 r.
Ogłoszenie wyników etapu gminnego z terenu województwa małopolskiego nastąpi
w dniu 27 października 2022 r. na stronie internetowej Koordynatora.
Oficjalny wzór dyplomu dla uczestników stanowi załącznik nr 4.
Instytucja/placówka kultury drukuje i podpisuje dyplomy we własnym zakresie.

3) Etap powiatowy:
a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)

Etap powiatowy organizują instytucje/placówki kultury w dniu 10 listopada 2022 r.
z możliwością wydłużenia na kolejne dni, w przypadku dużej liczby zgłoszeń.
Koordynator powiadomi osoby odpowiedzialne za kontakt z uczestnikiem o miejscu
i czasie etapu powiatowego.
Powiatową Komisję Konkursową powołuje dyrektor instytucji/placówki kultury.
W skład min. 3 osobowej komisji wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący
i członek komisji, przy czym przynajmniej jeden z członków komisji powinien być
nauczycielem języka polskiego.
Powiatowa Komisja Konkursowa przeprowadza eliminacje na podstawie kryteriów
ustalonych przez Organizatora.
Dyrektor instytucji/placówki kultury dokonuje zgłoszenia trzech pierwszych finalistów
etapu powiatowego do etapu wojewódzkiego, przesyłając skan protokołu prac
Powiatowej Komisji Konkursowej do Koordynatora, niezwłocznie po rozstrzygnięciu
eliminacji, nie później niż w dniu 16 listopada 2022 r.
Ogłoszenie wyników etapu powiatowego z terenu województwa małopolskiego
nastąpi w dniu 17 listopada 2022 r. na stronie internetowej Koordynatora.
Oficjalny wzór dyplomu dla uczestników stanowi załącznik nr 4.
Instytucja/placówka kultury drukuje i podpisuje dyplomy we własnym zakresie.

4) Etap wojewódzki:
a)

b)

c)
d)

II.

Etap wojewódzki zostanie przeprowadzony w Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (al. F. Focha 39, 30-119 Kraków),
w dniu 30 listopada 2022 r. z możliwością wydłużenia na kolejne dni,
w przypadku dużej liczby zgłoszeń.
Wojewódzką Komisję Konkursową powołuje Organizator. W skład min. 3 osobowej
komisji wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący i członek komisji, przy czym
przynajmniej jeden z członków komisji powinien być nauczycielem języka polskiego.
Wojewódzka Komisja Konkursowa wyłania laureatów I, II i III miejsca w ostatnim dniu
przesłuchań.
Ogłoszenie wyników Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego nastąpi w dniu
5 grudnia 2022 r. na stronach internetowych Organizatora i Koordynatora.
Kryteria oceny:

1. Każda komisja konkursowa (szkolna, gminna, powiatowa, wojewódzka) dokona oceny
recytacji w oparciu o następujące kryteria:
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STOPIEŃ OPANOWANIA TEKSTU: 0-2 p. (Zwracamy uwagę na to, czy tekst jest
powiedziany bezbłędnie, czy wystąpiły jakieś pomyłki itp.),
2) TEMPO WYPOWIEDZI: 0-2 p. (Zwracamy uwagę, czy dziecko nie mówi za szybko,
nie spieszy się lub niepotrzebnie zwalnia itp.),
3) PRAWIDŁOWA WYMOWA: 0-2 p. (Zwracamy uwagę na to, czy dziecko wymawia
prawidłowo wyrazy w tekście, czy np. nie opuszcza końcówek i cząstek wyrazów, nie
przestawia liter itp.),
4) TON I INTONACJA GŁOSU: 0-2 p. (Zwracamy uwagę na głośne, wyraźne mówienie,
odejmujemy punkty za ciche, niewyraźne),
5) OGÓLNY WYRAZ ARTYSTYCZNY: 0-2 p. (Zwracamy uwagę na to, jak uczeń
interpretuje tekst, w jaki sposób wyraża emocje, jakie było ogólne wrażenie recytacji).
2. Prosimy uczestników o niewykorzystywanie rekwizytów, kostiumów, podkładu
muzycznego. Wizerunek sceniczny nie będzie miał wpływu na ocenę Komisji
Konkursowej.
1)

III.

Gala Konkursowa:

1. Laureaci Małopolskiego Konkursu Wojewódzkiego (I, II, III miejsca) zaprezentują utwory
podczas Gali Finałowej Konkursu, która odbędzie się 16 grudnia 2022 r.
2. Podczas Gali nastąpi uroczyste wręczenie nagród i dyplomów.
3. Laureaci zostaną poinformowaniu o miejscu i godzinie rozpoczęcia Gali.
IV.

Nagrody:

Laureaci Konkursu etapu wojewódzkiego - miejsca I, II, III otrzymają dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
V.

Uwagi końcowe:

1. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić opiekunowie uczestników Konkursu, ani
osoby spokrewnione lub spowinowacone z uczestnikiem/mi Konkursu.
2. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
3. Z każdego przeprowadzonego etapu Konkursu Komisje sporządzają protokoły zawierające
listę punktacyjną i listę finalistów danego etapu, według wzoru przesłanego przez
Koordynatora.
4. Komisja Konkursowa przekazuje protokół wraz z listą trzech pierwszych finalistów do
Koordynatora.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Nadesłanie w terminie zgłoszenia uczestnika wraz z wymaganymi załącznikami oraz
przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu i jego
postanowień przez uczestnika, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę.
7. Na żadnym etapie konkursu nie przewiduje się organizacji dodatkowych terminów
przesłuchań poza wyznaczonymi.
8. W przesłuchaniach uczestnikowi może towarzyszyć maksymalnie jedna osoba (np. rodzic,
nauczyciel lub inny opiekun).
9. Na żadnym etapie konkursu nie przewiduje się zwrotu kosztów dojazdu.
10. Bezpośredni nadzór nad niepełnoletnim uczestnikiem sprawowany jest przez opiekuna
z którym uczestnik przyjedzie na Konkurs.
11. Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator Konkursu.
12. Zapytania dotyczące Konkursu prosimy kierować na adres e-mail:
malopolski.konkurs.recytatorski@pbw.edu.pl
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Załącznik nr 1

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

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

Pieczęć zgłaszającego

Miejscowość, data

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

„SPOTKANIE ZE SŁOWEM PIĘKNYM
I PRAWDZIWYM”
MAŁOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

DANE UCZNIA
.......................................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika, klasa

.......................................................................................................................................
Szkoła (pełna nazwa, miejscowość)

.......................................................................................................................................
Autor i tytuł wybranego utworu poetyckiego

.......................................................................................................................................
Autor i tytuł wybranego fragmentu prozy

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA KONTAKT Z UCZESTNIKIEM
Imię i nazwisko dyrektora/ nauczyciela:
…....................…………………………………………………………………..................
Adres e-mail:
…………………..………………….………………………………………………..............
Numer telefonu:
….................………………...………………………………………………………………
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w Małopolskim Konkursie
Recytatorskim organizowanym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego.

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w MAŁOPOLSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM
„SPOTKANIE ZE SŁOWEM PIĘKNYM I PRAWDZIWYM” i jednocześnie oświadczam, że
zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu.

..................................................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA)

…………………………………………….……………………………………………………………...…………
(PODPIS RODZICA/ OPIEKUNA)

II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Organizatora wizerunku mojego dziecka utrwalonego
podczas konkursu, na stronach internetowych i w portalach społecznościowych oraz materiałach
reklamowych Organizatora.

…………………………………………………………………………………………………………………..…..
(PODPIS RODZICA/ OPIEKUNA)
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Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna dla uczestnika
MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „SPOTKANIE ZE SŁOWEM
PIĘKNYM I PRAWDZIWYM” koordynowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (al. Focha 39, 30-119 Kraków)

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie,
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
II. Inspektor Ochrony Danych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM,
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;
email: iodo@umwm.malopolska.pl.
III. Cele przetwarzania danych i podstawy przetwarzania
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych) w celach związanych z uczestnictwem w MAŁOPOLSKIM
KONKURSIE RECYTATORSKIM „SPOTKANIE ZE SŁOWEM PIĘKNYM I PRAWDZIWYM”,
tj. przetwarzanie wizerunku podczas uczestnictwa w konkursie, publikowanie wizerunku na stronach www
w postaci relacji z wydarzenia, powiadomienia w spawach organizacyjnych opiekunów szkolnych
uczestników konkursu z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji elektronicznej. Zgoda może być
cofnięta w każdym czasie, poprzez pisemne oświadczenie.
IV. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji celu jakim jest uczestnictwo
w MAŁOPOLSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM „SPOTKANIE ZE SŁOWEM PIĘKNYM
I PRAWDZIWYM”.
V. Konsekwencją niepodania danych osobowych
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
VI. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu oraz przez okres archiwizacji
dokumentacji zgodnie z kategorią archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów
samorządu województwa i urzędów marszałkowskich stanowiących załącznik nr 4 do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. oraz zgodnie z ustawą
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do korzystania z uprawnień uregulowanych w art. 15-21 RODO.
VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
IX. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją
umów, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych (np. dostawcom usług
IT).
X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
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I. Oświadczenie wyrażenia zgody:
Będąc świadoma/y powyższego (treści zawartych w klauzuli informacyjnej), wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych oraz dziecka, którego jestem prawnym opiekunem zawartych w formularzu
zgłoszeniowym.

UWAGA: W przypadku osób poniżej 18 roku życia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża prawny opiekun
tej osoby.

______________________

______________________

______________________

data, miejscowość

imię i nazwisko osoby,
której dane dotyczą
(wypełnić drukowanymi literami)

czytelny podpis
prawnego opiekuna

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku:
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie
wizerunku mojego oraz dziecka podczas spotkań dot. uczestnictwa w konkursie w mediach, na stronie
internetowej www//malopolska.pl w prasie, telewizji i w mediach społecznościowych.

______________________

______________________

______________________

data, miejscowość

imię i nazwisko osoby,
(wypełnić drukowanymi literami)

czytelny podpis

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych)
względem Województwa Małopolskiego z tytułu wykorzystania wizerunku mojego i dziecka na potrzeby jak
w oświadczeniu powyżej.

______________________

______________________

______________________

data, miejscowość

imię i nazwisko osoby,
(wypełnić drukowanymi literami)

czytelny podpis

* niepotrzebne skreślić

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1062 z późn. zm.), art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz.1360 z późn. zm.).
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Załącznik nr 4

DYPLOM
dla

………………………………
ucznia/uczennicy

……………………………………………
(nazwa szkoły)

FINALISTY
etapu

………………..

MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„SPOTKANIE ZE SŁOWEM PIĘKNYM I PRAWDZIWYM”
……………………………………………………
podpis dyrektora instytucji
przeprowadzającej dany etap konkursu

……………………………………………………..
miejscowość, data
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Harmonogram konkursu
ZADANIE

TERMIN

ETAP SZKOLNY

7 października 2022 r.

Opublikowanie wyników
na stronie Koordynatora

13 października 2022 r. do godz. 15.00

ETAP GMINNY

21 października 2022 r.

Opublikowanie wyników
na stronie Koordynatora

27 października 2022 r. do godz. 15.00

ETAP POWIATOWY

10 listopada 2022 r.

Opublikowanie wyników
na stronie Koordynatora

17 listopada 2022 r. do godz. 15.00

ETAP WOJEWÓDZKI

30 listopada 2022 r.

Opublikowanie wyników
na stronie Koordynatora i Organizatora

5 grudnia 2022 r. do godz. 15.00

GALA KONKURSOWA

16 grudnia 2022 r.
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