
 

“MAGIA SŁOWA” 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

TWÓRCZOŚĆ JANA KASPROWICZA 

I Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku. 

II Cele konkursu:  

• uwrażliwienie na piękno literatury polskiej,  
• popularyzacja poezji i prozy Jana Kasprowicza wśród dzieci i młodzieży,  
• rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich. 

II Zasady uczestnictwa:  

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas VI-VIII 

posiadających umiejętności recytatorskie.  
2. Każda szkoła może wyłonić swoją reprezentację liczącą nie więcej niż 3 uczniów. 
3. Wszyscy uczestnicy przygotowują do oceny jeden utwór literacki                                      

(w całości lub fragmencie). Czas jego recytacji nie może przekroczyć 10 minut.  
4. Kolejność występu wyznacza się w drodze losowania. 
5. Uczestników konkursu ocenia jury, w skład, którego wchodzą przedstawiciele 

organizatorów konkursu oraz jeden wybrany losowo opiekun uczestników konkursu. 

Jury, oceniając prezentacje uczestników będzie uwzględniać: dobór tekstu i jego 
pamięciowe opanowanie, interpretację, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny. 
Ocenianie jest tajne, a decyzja jury ostateczna. 

6. Warunkiem uczestnictwa ucznia w konkursie jest dostarczenie do 6 grudnia 2019 r. 

karty zgłoszenia (wzór w załączniku nr 1) na adres: 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków ul. Żytnia 47 

 87-800 Włocławek 

 e-mail:nr2nr2@wp.pl 

7. Warunkiem uczestnictwa ucznia w konkursie jest podpisanie przez rodziców 

(prawnych opiekunów) oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych             

oraz prezentowania zdjęć dla celów konkursu (wzór w załączniku nr 2). 
8. Konkurs odbędzie się 12 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00.              
9. Jury przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia.  
10. Sprawy sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z jury. 

mailto:nr2nr2@wp.pl


                                                                                                                                                         Załącznik nr 1 

do Regulaminu Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego “Magia Słowa” organizowanego                      

w roku szkolnym 2019/2020 przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku  

 

Szkoła zgłaszająca  
Nazwa i adres szkoły 

  

 

Telefon 

  

E-mail 

  

  

Nauczyciel/opiekun  

Imię i nazwisko nauczyciela 

  

Telefon 

  

  

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego                           

“Magia Słowa” i akceptuję jego warunki.                         

……………………..……….…….……….. 

                                                                                                   podpis nauczyciela/opiekuna 

 Uczestnicy (UCZNIOWIE) 

L.p. Imię Nazwisko Data 

urodzenia 

Tytuł utworu 

1. 

  

  

 

 

      

2. 

  

  

 

 

 

      

3. 

  

  

 

 

 

      

 

 



 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego “Magia Słowa” organizowanego                                  
w roku szkolnym 2019/2020 przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku  

 

Wzór oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących 
udział w konkursie:  

1. Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka     

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

                                                                         (imię i nazwisko) 

 ucznia  ................................................................................................................................................... 

(nazwa szkoły)  

  

do celów związanych z jego udziałem w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim “Magia Słowa” 
organizowanym w roku szkolnym 2019/2020 przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków 

we Włocławku 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.  

  

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

                                                                                podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

  

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych Szkoły Podstawowej 
Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku zdjęć, imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego 
dziecka na liście laureatów. 

  

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

                                                                                   podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

  

  

 

 



 

 

 

 

 


