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[***] każdy ma w sobie cichą prawdę… 

Tadeusz Gierymski 

 

Powiatowy Konkurs Recytatorski 

Poetyckie Krajobrazy 
pod honorowym patronatem Starosty Częstochowskiego 

oraz Prezes Rady Głównej   

Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 

poświęcony twórczości poetów Częstochowy i regionu częstochowskiego 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

I. Organizator 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”  

w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130. 

II. Adresaci 

Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu miasta Częstochowy i powiatu 

częstochowskiego. 

III. Czas i miejsce konkursu 

24 października 2019 roku, godz. 10.00–14.00. 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 

al. Jana Pawła II 126/130, Aula Forum 

IV. Cele konkursu 

1. Popularyzacja twórczości poetów Częstochowy i regionu częstochowskiego. 

2. Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego. 

3. Rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży. 

4. Upowszechnianie kultury języka. 

5. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

V. Warunki regulaminowe 

1.  Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu miasta 

Częstochowy i powiatu częstochowskiego. 

2. Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest przedstawienie jednego wybranego wiersza poety 

z Częstochowy lub regionu częstochowskiego spośród następujących osób:  
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   Irit Amiel (właśc. Irena Librowicz),  

Olga Bąkowska,  

Krystyna Biskup,  

Tadeusz Chabrowski,  

Elżbieta Cichla-Czarniawska,  

Arkadiusz Frania,  

Waldemar Michał Gaiński,  

Tadeusz Gierymski,  

Wioletta Grzegorzewska,  

Elżbieta Jeziorowska-Wróbel  

Andrzej Kuśnierczyk,  

Jerzy Liebert,  

Tadeusz Luterek,  

Barbara Łągiewka,  

Ludmiła Marjańska,  

Teresa Nengo-Tomzik,  

Alicja Nowak,  

Władysław Sebyła,  

Ryszard Sidorkiewicz „Sidor”,  

Barbara Strzelbicka,  

Krzysztof Seweryn Wroński,  

Wiesław Wyszyński,  

Zbigniew Żmigrodzki,  

Stefan Żółtowski. 

Tomiki wierszy ww. poetów w większości znajdują się w zbiorach Publicznej Biblioteki 

Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie. 

3. Recytacja odbywa się bez użycia mikrofonu oraz wszelkich materiałów audiowizualnych 

– czas recytacji nie może przekraczać 5 minut. 

4.  Maksymalna liczba uczestników konkursu nie może przekroczyć 25 osób – o przyjęciu 

do  udziału w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. 

5.  Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie tylko jednego ucznia. 

6.  Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach konkursu przedstawione 

są w klauzuli informacyjnej dołączonej do regulaminu.  

7.  Dane ucznia przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia 

biorącego udział w konkursie, pozyskanej przez szkołę/placówkę – wzór załączony jest 

do karty zgłoszenia.   

8. Zgłoszenia udziału ucznia należy dokonać na załączonej karcie zgłoszenia, wypełnionej 

czytelnie pismem drukowanym lub elektronicznie oraz dostarczyć do organizatora konkursu.  

9. Do karty zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć tekst wybranego do recytacji wiersza 

w wersji papierowej lub elektronicznej. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w niniejszym regulaminie. 

VI. Komisja konkursowa 

1.  Komisję konkursową powołuje organizator. 

2.  Decyzje podjęte przez komisję są ostateczne i nie podlegają zmianie. 

3.  Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu konkursu, po prezentacji wszystkich wierszy 

i dokonaniu oceny przez komisję. 

VII. Komisja konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów 
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  dobór repertuaru, 

  znajomość tekstu, 

  interpretacja utworu  (tempo, dykcja, intonacja), 

  kultura słowa, 

  ogólny wyraz artystyczny. 

 

 

VIII. Pisemne zgłoszenia do konkursu (karta zgłoszenia) należy kierować na adres: 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” 

al. Jana Pawła II 126/130 

42-200 Częstochowa 
 

 

lub drogą elektroniczną:  kucharzewska@womczest.edu.pl 

lub składać w sekretariacie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” 

 

do 15 października 2019 roku. 

 

Po upływie wyznaczonego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.  
 

Organizatorzy potwierdzą e-mailem zakwalifikowanie uczniów do konkursu. 

 

Kontakt: 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie 

Katarzyna Kucharzewska – kucharzewska@womczest.edu.pl  

tel. 34 360 60 04 w. 107 

 

 

Uwaga! 

Istnieje możliwość wcześniejszego zapoznania się z miejscem recytacji (Aula Forum 

RODN „WOM” w Częstochowie). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 

telefoniczny w tej sprawie. 

 

 

 
 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 

mailto:kucharzewska@womczest.edu.pl
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Powiatowy Konkurs Recytatorski 

Poetyckie Krajobrazy 

poświęcony twórczości poetów Częstochowy i regionu częstochowskiego 

 

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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) - RODO 

 

1. Administratorem danych jest dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli „WOM” w  Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 

Częstochowa; 

2. W celu zapewnienia ochrony danych, administrator powołał Inspektora Ochrony 

Danych (IOD), z  którym można uzyskać kontakt pod adresem: 

daneosobowe@womczest.edu.pl. 

3. Administrator przetwarza dane:  

a) imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna prawnego jako informację publiczną, 

ściśle związaną z wypełnianiem funkcji nauczyciela w szkole (zgodnie z art. 

86 RODO) w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz 

publikowania informacji w serwisach internetowych prowadzonych przez 

RODN „WOM” w Częstochowie oraz w „Częstochowskim Biuletynie 

Oświatowym”; 

b) imię i nazwisko ucznia, klasę, jego wizerunek na podstawie zgody rodzica/ 

opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego lub zgody ucznia pełnoletniego 

(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu udziału w konkursie i  publikowania 

informacji w serwisach internetowych prowadzonych przez RODN „WOM” 

w Częstochowie oraz w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wykonywania zadań wskazanych powyżej 

lub wycofania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi 

archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń. 

5. Dane osobowe mogą zostać przekazane na podstawie przepisów prawa:  

- organowi prowadzącemu - Urzędowi Marszałkowskiemu w Katowicach;  

- organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty w Katowicach; 

- każdemu innemu organowi, działającemu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, 

które zobowiązują nas do udostępnienia danych. 

6. W przypadku danych ucznia, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału 

w konkursie. 

7. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu ucznia przysługuje prawo dostępu do treści danych 

osobowych,  prawo do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. W każdym przypadku przysługuje rodzicowi/opiekunowi prawnemu ucznia prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, jak również nie 

będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu profilowania.  

10. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w Ośrodku publikowane są 

pod adresem http://www.womczest.edu.pl/new/o-nas/rodo  
 


