
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 
POETYCKIEGO I RECYTATORSKIEGO 

pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty 
 

LINGWISTYCZNA JESIEŃ Z POEZJĄ 

 
CELE KONKURSU:  

popularyzowanie poezji polskojęzycznej, anglojęzycznej i 
niemieckojęzycznej kształtowanie kultury żywego słowa  

doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich  
uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze oraz zachęcanie do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze  
pobudzanie aktywności twórczej, rozwijanie zdolności i zainteresowań 

poszukiwanie i promowanie młodych twórców literatury 

 
ZASADY UCZESTNICTWA:  
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, odpowiednio w kategoriach wiekowych 

klas III-V i VI-VIII. 
 
Każda szkoła może wytypować do każdej kategorii wiekowej (klasy III-V i VI-VIII) oraz konkursowej 

(konkurs recytatorski, muzyczny, poetycki) po dwóch uczniów wyłonionych podczas eliminacji szkolnych. 

 
KONKURS PRZEPROWADZANY JEST W TRZECH KATEGORIACH 

Kategoria: konkurs recytatorski:  
Prezentacja w wybranym języku (polskim, angielskim lub niemieckim) dwóch dowolnych utworów 

poetyckich; łączny czas recytacji nie będzie przekraczał 4 minut. 

 
Kategoria: konkurs muzyczny:  
Prezentacja dwóch dowolnych piosenek określanych jako poezja śpiewana (język dowolny z poniższych: 
polski, angielski, francuski, niemiecki), czas występu nie będzie przekraczał 4 minut. Organizator 
zapewnia pianino, sprzęt nagłaśniający, mikrofony. 

 
Kategoria: konkurs poetycki:(termin nadsyłania prac: 03 grudnia 2020 r.: wiersze nadesłane w formie  
elektronicznej na adres splingwista@oswiatalingwista.eu  
•nagrodzone i wyróżnione wiersze zostaną zaprezentowane przez ich autorów. 

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie  
przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych 

Organizatora. 
 
Zgłoszenia do konkursu należy kierować do Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Hymnu 

Narodowego, ul. Malczewskiego 51, Gdańsk, tel. 58 303 30 30, splingwista@oswiatalingwista.eu  
do dnia 03 grudnia 2020 roku (załącznik 1). 

 

PRZEBIEG KONKURSU:  
Przebieg konkursu jest trzyetapowy:  
I etap: szkolny – szkoła typuje po 2 uczestników konkursu z każdej kategorii (recytacja, poezja śpiewana) 

wybranych podczas eliminacji, a następnie przesyła odpowiednie dane do Organizatora w 

nieprzekraczalnym terminie do 03 grudnia 2020 roku. 
 
II etap: rejonowy – eliminacje rejonowe odbędą się online w dniu 8 grudnia 2020 r. . Uczestników 

zapraszamy do połączenia za pośrednictwem platformy Zoom o godz. 14.00. Zgłoszonym uczestnikom 

zostaną przesłane dane potrzebne do nawiązania połączenia. Każdy z uczestników zaprezentuje jeden 
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z dwóch przygotowanych na konkurs utworów. Komisja konkursowa wyłoni po pięcioro finalistów 

w każdej kategorii (recytacja, poezja śpiewana), którzy wystąpią w finale konkursu. 
 
III etap: wojewódzki- 8 grudnia 2020 r. prezentacja drugiego utworu przez finalistów, wyłonienie 

laureatów. Laureaci: I,II,III miejsce. Finaliści: IV i V miejsce.  
W przypadku konkursu poetyckiego etap III będzie polegał na prezentacji własnej napisanego 

wiersza, który został wyróżniony przez Komisję Konkursową w II etapie konkursu. 

 

KRYTERIA OCENY:  
Komisje każdej kategorii dokonają oceny i wytypują zwycięzców według następujących kryteriów: 
 

konkurs recytatorski: 
 

1. dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie  
2. interpretacja tekstu  
3. kultura słowa  
4. ogólny wyraz artystyczny  

konkurs muzyczny:  
1. walory głosowe  
2. interpretacja  
3. dobór repertuaru  
4. ogólny wyraz artystyczny  

konkurs poetycki:  
1. oryginalność prezentowanych treści  
2. walory literackie  
3. umiejętność prezentacji 

 

Uwaga: Tematyka nadsyłanych wierszy nie musi być związana z jesienią. 
 

Załącznik 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  
W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE 

LINGWISTYCZNA JESIEŃ Z POEZJĄ 

 

Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu Narodowego 80-107 Gdańsk, ul. 
Malczewskiego 51, tel. (58) 303 30 30, e-mail: splingwista@oswiatalingwista.eu 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

1. Nazwa szkoły ……………………………………………………………………… 

 
2. Adres szkoły: ……………………………………………………………………….. 

 

3. Imię i nazwisko opiekuna ………………………………………………………… 

 
4. Tel. ………………………….. e-mail  ……………………………………… 

mailto:gimnazjum@oswiatalingwista.eu


    Prezentacja 

Imię i nazwisko ucznia klasa Wybrane utwory kategoria 
własna 
(dotyczy konkursu     

    poetyckiego) 
     

      
 
 

 

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu 
 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 
 

Administratorem danych osobowych jest Oświata–Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o. o. Dane 

kontaktowe inspektora ochrony danych Marta Danielewicz iod@oswiatalingwista.eu. Celem przetwarzania jest rozwijanie 

uzdolnień i zainteresowań uczniów, rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, tworzenie 

płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół, promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia 

uczniów. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i 

olimpiad. Dane osobowe uczestnika konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na 

podstawie przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe 

będą przetwarzane zgodnie z regulaminem konkursu. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania 

danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do 

swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 
Podpis rodzica na karcie zgłoszenia jest jednocześnie zgodą na uczestnictwo dziecka w konkursie i na 

przetwarzanie jego danych na potrzeby konkursu oraz na publikację wyników konkursowych w 

Internecie. 

 

…………………………………………. 
 

podpis opiekuna prawnego 


