
       
 

 
REGULAMIN  

IX KONKURSU RECYTATORSKO-PLASTYCZNEGO 
„Wiosenne spotkania z Marią Konopnicką  i Romantyzmem Polskim ”. 

 
 

1.ORGANIZATOR: Krasnobrodzki Dom Kultury 
   Osoba do kontaktu: Mariola Kawecka, Marzena Mazurek tel. (84) 660 71 17 
 
2. CELE KONKURSU 
  1. Popularyzacja literatury, kultury i historii polskiej. 
  2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich. 
  3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa   
   wśród dzieci i młodzieży. 
  4. Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literacko - poetyckich. 
  5. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne. 
  6. Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów. 
  7. Wychowanie do wartości nieprzemijających. 
  8. Integracja środowiska nauczycieli i instruktorów poprzez wspólne inspirowanie dzieci  
      i młodzieży do poznawania i prezentacji twórczości  regionalnej. 
 9. Korelacja przedmiotowa.  
 
3. UCZESTNICY 
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu województwa lubelskiego  –    
    uczniów szkół podstawowych 

Kategoria I  - kl. I-III 
Kategoria II -  kl. IV –VI 
Kategoria III - kl. VII, VIII 

2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 
3. Szkoły, domy kultury, placówki oświatowe przesyłają zgłoszenia udziału w konkursie do 

organizatora na adres: 
 
Krasnobrodzki Dom Kultury 
ul. 3 Maja 26 
22-440 Krasnobród 
tel. 84 660 7117  
e-mail: kontakt@kultura.krasnobrod.pl 

FORMY KONKURSU 
Konkurs obejmuje dwie odrębne dyscypliny konkursowe, które będą przeprowadzone 
niezależnie od siebie: 

* konkurs recytatorski 
      * konkurs plastyczny 
 

 

 

 

 



 

KONKURS RECYTATORSKI 
 
Konkurs składa się z dwóch etapów: 
I etap - wstępny 
II etap – finałowy 

Etap I – wstępny przeprowadzony w danej placówce 
1. Komisja przeprowadza eliminacje konkursu recytatorskiego.  
2. Uczestnicy prezentują 1 wiersz i dowolny fragment prozy Marii Konopnickiej, bądź 
autorów Romantyzmu, (w I kategorii wiekowej obowiązuje tylko wiersz).  
3. Łączny czas recytacji nie może przekroczyć 7 minut.  
4. Podczas prezentacji jury oceniać będzie: poprawną dykcję recytatora, siłę wyrazu 
artystycznego, ekspresję, eksponowanie piękna poetyckiego słowa.  
5. Do etapu finałowego każda placówka może zgłosić maksymalnie 2 recytatorów z każdej 
kategorii wiekowej.  
6. Karty zgłoszenia należy przesłać (pocztą, e-mailem) do KDK w terminie  
do 25.03.2022r. w temacie wiadomości wpisać ZGŁOSZENIE - KONKURS 
RECYTATORSKI 

Etap II – finałowy w Krasnobrodzkim Domu Kultury 

1. Etap finałowy odbędzie się w Krasnobrodzkim Domu Kultury 01.04.2019r. o godz. 10.30 
2. Recytatorów oceniać będzie Komisja powołana przez organizatora.   
3. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

KONKURS PLASTYCZNY 
 

Temat: „Twórczość  Marii Konopnickiej i autorów Romantyzmu”. 
 

1. Konkurs polega na wykonaniu ilustracji do dowolnego utworu Marii Konopnickiej lub  
wybranego utworu (wiersza lub prozy) z okresu Romantyzmu. 
2. Technika wykonania - dowolna (rysunek, malarstwo, collage, grafika, grafika 
komputerowa), z wykluczeniem prac przestrzennych, wyklejanych plasteliną i z materiałów 
sypkich. 
3. Prace nie przekraczające formatu A2 (nie rolowane i nie oprawiane), opisane zgodnie z 
załączoną metryczką należy przesłać do Krasnobrodzkiego Domu Kultury w terminie do  
25.03.2022r. 
4. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursu Plastycznego wyłoni zwycięzców i 
wyróżnionych w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
5. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu 01.04.2022r. o godz. 10.00 do 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury połączony z wernisażem wybranych  prac i wręczeniem 
nagród. 
 
    

PRZYZNAWANIE I WRĘCZANIE NAGRÓD 
 
1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów konkursu.  

     2.  O rodzaju nagrody decyduje Organizator.   
3.  O wygranej, terminie, miejscu ogłoszenia wyników konkursu i  wręczenia nagród      
      laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.  
4.   Organizator nie przesyła nagród. Odbiór nagród możliwy jest podczas imprezy  
      finałowej lub w siedzibie Organizatora w uzgodnionym terminie.  
5.   Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród. 

 



 
 

 
USTALENIA KOŃCOWE 

 

Adres do korespondencji: 
Krasnobrodzki Dom Kultury 

ul. 3 Maja 26,  
22-440 Krasnobród 
tel. (84) 660 7117 

e-mail: kontakt@kultura.krasnobrod.pl 
 

      1. Pod wskazanym wyżej telefonem można uzyskać informacje na temat organizacji    konkursu  
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac plastycznych na wystawie    
pokonkursowej lub innych działaniach promocyjnych. 
3.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznego rozstrzygania kwestii spornych 
dotyczących konkursu. 
4. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację wizerunku uczestnika na 
zdjęciach i filmach oraz przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z załączonym 
oświadczeniem, które podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu należy 
dostarczyć wraz ze zgłoszeniem lub pracą konkursową. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZAŁĄCZNIK nr 1 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  Rozporządzeniem 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 w celach przeprowadzenia IX KONKURSU 
RECYTATORSKO-PLASTYCZNEGO „Wiosenne spotkania z …”  

        

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1.  Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Krasnobrodzki Dom Kultury 
(adres: ul. 3 Maja 26,  22-440 Krasnobród  tel. 846607117) 

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 Pani/Pana/Dziecka .................................................................................. będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia IX KONKURSU RECYTATORSKO-
PLASTYCZNEGO „Wiosenne spotkania z …”  
 
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

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

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- 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 dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest brak możliwości udziału w konkursie. 

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

 
____________________________________ 

          data i podpis 
(uczestnika pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego) 


