
 

REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

 

„Żuławy – moja mała Ojczyzna” 

 

Mała Ojczyzna - miejsce, w którym mieszkamy i mamy je na co dzień, często nie 

dostrzegamy i nie widzimy jego piękna. Dopiero po latach myślami i wspomnieniami 

wracamy w tamte miejsca, obrazy, zapachy, sytuacje czy ludzi.  

Warto zatrzymać się na chwilę w codziennym pędzie i zauważyć piękno naszych Żuław, 

by pamięć o  naszej małej Ojczyźnie trwała w nas zawsze. 
 

1. Adresatami konkursu są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu 

powiatu nowodworskiego. 

 

2. Organizatorzy: 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy (Anna Rybakowska) 

• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej filia w 

Nowym Dworze Gdańskim (Ilona Grabowska, Monika Zając) 

 

3. Cele konkursu:  

• popularyzowanie poezji o tematyce żuławskiej,  

• popularyzowanie twórczości lokalnych poetów,  

• rozwijanie zdolności recytatorskich,  

• zainteresowanie uczniów poezją,  

• zachęcanie do prezentowania siebie,  

• doskonalenie dykcji,  

• rozwijanie umiejętności deklamacji,  

• wdrażanie do rywalizacji w przyjaznej atmosferze,  



• integracja uczniów,  

• promowanie młodych talentów,  

• nawiązanie współpracy regionalnej.  

 

4. Zasady uczestnictwa:  

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z podziałem na dwie 

kategorie: klasy IV-VI oraz VII-VIII.  

• Zadaniem uczestników jest NAGRANIE filmiku wideo i zaprezentowanie wiersza 

dowolnego żuławskiego poety lub utworu o Żuławach. Dozwolone są teksty 

poetyckie i prozatorskie. 

• Recytację należy zaprezentować z pamięci – niedozwolone jest czytanie utworu z 

kartki. Prace odczytane zostaną zdyskwalifikowane przez jury. 

• Nagrane filmiki z recytacją należy przesłać na adres e-mail: 

biblioteka_zspdrewnica@op.pl lub na Messenger organizatora (strona: Biblioteka 

Drewnica)  

• Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. Nagranie powinno 

zaczynać się podaniem autora oraz tytułu tekstu. 

• Przesłany film należy opisać: Imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek oraz szkoła  

i klasa, tytuł i autor wiersza lub prozy.  

• KAŻDY UCZESTNIK MOŻE ZAPREZENTOWAĆ WIERSZ TYLKO RAZ.  

• Oceny uczestników konkursu dokonuje, specjalnie powołane jury, w składzie: 

➢ Andrzej Kasperek – miłośnik Żuław, nauczyciel, pisarz 

➢ Małgorzata Oliwia Sobczak – pasjonatka Żuław, pisarka 

➢ Izabela Foerster – pasjonatka Żuław, pisarka 

➢ Marta Falkowska – miłośniczka Żuław, pisarka i poetka 

• Uczestnicy, przesyłając pracę konkursową oświadczają, że zapoznali się  

z regulaminem oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

konkursu, a także wyrażają zgodę na udostepnienie nagrań recytacji na stronie 

szkoły ZSP Drewnica oraz na stronie bibliotecznego bloga.  

 

5. Kryteria i punktacja:  

KRYTERIA PUNKTACJA 

Wybór tekstu (dopasowanie tekstu do 
wieku, płci uczestnika) 

0 - 1 

Pamięciowe opanowanie wiersza 0 - 2 

Interpretacja tekstu (modulowanie 
głosowe, akcentowanie, właściwe 

0 - 6 
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stosowanie pauzy) 

Dykcja (staranna i poprawna wymowa) 0 - 4 

Ogólny wyraz artystyczny 
(uzasadniony gest sceniczny, element 
ruchu, mimika) 

0 - 2 

 

Uczestnik konkursu może uzyskać maksymalnie 15 punktów od każdego jurora.  

Troje uczniów z najwyższymi wynikami zajmie miejsca I – III. Laureaci I, II, III 

miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Możliwe jest przyznanie 2 

wyróżnień. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy. Nagrody 

zostaną dostarczone laureatom przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna i nie 

podlega odwołaniu.  

Na prace czekamy do 10.06.2021r. Ogłoszenie wyników nastąpi 24.06.2020r.  

na stronie internetowej zspdrewnica.edupage.org oraz na fanpage’u biblioteki na 

Facebooku (Biblioteka Drewnica), stronie bloga biblioteki szkolnej ZSP Drewnica 

(bibliotekazspdrewnica.blogspot.com), a także na stronie internetowej 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej filia w Nowym Dworze Gdańskim 

pbw.gda.pl/filia-nowy-dwor-gdanski/ 

 

Wszelkich informacji odnośnie konkursu udziela p. Anna Rybakowska – adres 

mailowy: arybakowska@zspdrewnica.pl 

 

OŚWIADCZENIE: 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej (Załącznik nr 1) i wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej/jego córki/syna na potrzeby 

konkursu recytatorskiego pt. „Żuławy – moja mała Ojczyzna” organizowanego 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy. Udział w przedsięwzięciu jest 

równoznaczny ze zgodą na udostępnienie wizerunku mojego dziecka w celach 

promocyjnych na stronie szkoły ZSP Drewnica oraz na stronie bibliotecznego bloga.  
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Załącznik nr 1 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy 
(adres: ul. Wierzbowa 7, 82-103 Stegna, telefon kontaktowy 796379449). 

2). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3). Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. 

4). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 
archiwalnych.  

5). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia. 

6). Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe 
w imieniu Administratora. 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem 
- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane 
dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 
możliwości zawarcia umowy. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
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