
ELIMINACJE GMINNE KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„MAŁY OKR 2022” ON-LINE 

 

Regulamin Gminnego Konkursu Recytatorskiego – Gmina Sośnicowice 

oraz 

Zgoda Na Udział i Zgoda Na Rozpowszechnianie Wizerunku 

 

ORGANIZATORZY: 

Szkoła Podstawowa w Kozłowie, 

ul. Marcina 33, 44-153 Kozłów, tel. 32 238-71-66 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach 

ul. Szprynek 1, 44-153 Sośnicowice, tel. 32 428 51 97 

 

I. CELE KONKURSU: 

1. Pielęgnowanie kultury języka ojczystego. 

2. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji. 

3. Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej. 

4. Przygotowanie do kolejnego etapu OKR. 

 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE 

1. Konkurs ma zasięg gminny i jest etapem kwalifikującym do konkursów recytatorskich: 

 „Mały OKR” w Katowicach 

 Powiatowy konkurs „Spotkania Zamkowe” w Toszku (jeśli zostanie ogłoszony). 

2. Do tegorocznego konkursu zapraszamy uczniów klas I – VIII szkół podstawowych. 

Recytatorzy będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych: 

 Klasy I – III – recytacja 1 utworu poetyckiego. Czas prezentacji nie może 

przekroczyć 3 minut, 

(prezentacja zarejestrowana kamerą cyfrową w telefonie z maksymalną 

wielkością pliku 500 MB). 

 Klasy IV – VI – recytacja 1 utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy. 

Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut, 

(prezentacja zarejestrowana kamerą cyfrową w telefonie z maksymalną 

wielkością pliku 500 MB). 



 Klasy VII – VIII – recytacja 1 utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy. 

Czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut, 

(prezentacja zarejestrowana kamerą cyfrową w telefonie z maksymalną 

wielkością pliku 1 GB). 

3. Przy doborze repertuaru należy kierować się następującymi kryteriami: 

 wartości literackie, artystyczne i wychowawcze utworu, 

 dobór dostosowany do możliwości wykonawczych i wieku recytatora. 

W pracy z recytatorem należy zwracać uwagę na zrozumienie treści utworów, 

naturalność wypowiedzi, poprawną dykcję i interpretację. 

4. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 organizator wytypuje laureatów poprzez 

zorganizowanie przesłuchań nadesłanych nagrań prezentacji. 

5. Warunkiem udziału jest zarejestrowanie własnej prezentacji poprzez zapis obrazu i 

dźwięku kamerą cyfrową (w telefonie) zgodnie ze zgłoszonym repertuarem oraz 

przesłanie drogą elektroniczną prezentacji wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, 

skierowaniem oraz zgodą na udział (załączniki 1 i 2 niniejszego regulaminu). 

6. Rejestracja prezentacji powinna być wykonana w warunkach domowych, bez 

udziału osób trzecich (pozostając w izolacji ze względu na obecną pandemię). 

Rejestracja powinna być wykonana telefonem komórkowym w pozycji pionowej, z 

odległości 2-3 m – powinna być ujęta cała postać recytatora na neutralnym tle, bez 

użycia dodatkowych mikrofonów. Plik powinien być w jakości HD (nie wyższej) mieć 

wielkość maksymalnie tyle MB ile jest oznaczone przy każdej kategorii. Nie 

powinien być montowany i udoskonalany po nagraniu. Czas nagrania musi spełniać 

wymogi czasowe zgodnie z regulaminem. 

7. Kryteria oceny recytatorów. 

W ocenie recytatora brane będą pod uwagę następujące elementy: interpretacja,  

dykcja, emisja, ekspresja, ogólny wyraz artystyczny oraz dobór repertuaru. 

8. Przy ocenie recytacji jury będzie stosować pięciostopniową skale ocen –  od 1 do 5,  

za każde kryterium oceny. W komisji konkursu będą pracować osoby zaproszone 

przez organizatora. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny. 

9. Komisje szkolne zgłaszają maksymalnie 15 uczniów - najwyżej 5 najlepszych 

recytatorów z każdej kategorii wiekowej. 

10. Zgłoszenia recytatorów prosimy dostarczyć na adres mailowy 

bibliotekaszkolnaspkozlow@op.pl  

 ilość osób z poszczególnych klas – do 18 lutego (potrzebne do zakupu nagród), 

 Repertuar i dane osobowe – do 1 marca. 

11. Szkoła Podstawowa w Kozłowie będzie administratorem danych osobowych 

zgłoszonych do konkursu uczniów oraz nauczycieli przygotowujących recytatorów z 

 godnie z obowiązującymi zasadami RODO. 

12. Nauczyciele przygotowujący uczniów jest zobowiązany do zapoznania rodziców/ 

prawnych opiekunów z regulaminami konkursów, w których ich dzieci wezmą udział 

(gminnym i ewentualnie regionalnym/powiatowym). 

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją przez rodziców/prawnych 

opiekunów regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
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(imię, nazwisko, klasa w dokumentacji konkursu, na facebooku Szkoły Podstawowej 

w Kozłowie, stronie internetowej i facebooku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Sośnicowicach oraz w lokalnych mediach, a także na zgłoszenie laureata do 

następnego etapu konkursu. 

14. Rodzice / prawni opiekunowie wyrażają dobrowolną zgodę na publikację wizerunku, 

nagranej recytacji w materiałach służących dokumentacji oraz promocji konkursu na 

facebooku i stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Kozłowie, MGBP 

w Sośnicowicach oraz w lokalnych mediach. 

15. Formularze zgód zostaną przesłane do uczestników na adresy mailowe szkół, które 

zgłoszą uczestników po 22 lutego. Podpisane zgody wracają do organizatorów w dniu 

przesłania nagrania recytacji. 

16. Dane osobowe nauczyciela przygotowującego (imię, nazwisko, nr telefonu) będą 

przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody. 

17. Wszelkie pytania proszę kierować do koordynatorów konkursu: 

Beata Domańska bibliotekaszkolnaspkozlow@op.pl 

Andrzej Szymański instruktormgbp@sosnicowice.pl 

 

tel. Szkoła Podstawowa w Kozłowie 32 238-71-66 

tel. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach 32 428 51 97 

 

Nagrania recytacji należy przekazać do organizatora do dnia 11 marca 2022 roku. 

Werdykt jury zostanie przekazany do dnia 18 marca. 

Formularze zgód, informacje na temat sposobu przekazania nagrań oraz termin rozdania 

nagród i dyplomów organizator będzie przekazywał do szkół, po dokonaniu przez nie 

zgłoszenia ilości uczestników. 
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Załącznik nr 1 

 

WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA  

GMINNEGO REGIONALNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „MAŁY OKR 2022” 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko uczestnika, szkoła 

 

 

……………………………………....………                    ……………………………………. 
                Miejscowość                            Data  

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/osoby pozostającej pod moją opieką w etapie 

gminnym Konkursu Recytatorskiego Mały OKR oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się 

i akceptuję postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.  

 

 

…………………….…………………………………………………….. 
                          Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

Wyrażam zgodę na rejestrację i przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) wizerunku mojego 

dziecka/osoby pozostającej pod moją opieką prawną podczas eliminacji gminnych Konkursu 

Recytatorskiego Mały OKR, którego będzie uczestnikiem, w celu dokumentacji i promocji konkursu 

zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu. 

 

 

…………………….…………………………………………………….. 
                          Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 



Załącznik nr 2   

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest:  Szkoła Podstawowa 

w Kozłowie, ul. Marcina 33, 44-153 Kozłów, reprezentowany przez Dyrektora Michała 

Nowrota. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Adam Adamczyk, kontakt: 

inspektor1@odocn.pl 

3. Podstawą zbierania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. 

Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia  27 kwietnia 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. 

4. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez 

Panią/Pana zgody będzie skutkowało: 

a) brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie, 

b) wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do swoich danych, 

b) sprostowania danych, 

c) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody, 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych 

na podstawie przepisów prawa. 

7. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

w tym profilowania. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko uczestnika, szkoła 

 

………………………………………………………………..……………………… 

data, miejscowość i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 


