Załącznik
do Uchwały Nr 1167/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Regulamin Konkursu Recytatorskiego
#Pan Tadeusz

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia Konkursu Recytatorskiego pod nazwą
#Pan Tadeusz, zwanego dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, zwany
dalej Organizatorem.
3. Koordynatorem Konkursu jest Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, tel.: 61 626 65 70, e-mail:
edukacja@umww.pl, zwany dalej Koordynatorem.
4. Za organizacyjną obsługę Konkursu odpowiada Centrum Doskonalenia Nauczycieli –
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie, ul. Chrobrego 15 64-100 Leszno, zwana dalej
Liderem.
5. Współorganizatorami Konkursu są:
1)
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul Sosnowa 14, 62-510 Konin,
2)
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła,
3)
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań,
4)
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz,
zwani dalej Partnerami.
6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Koordynatora, Lidera i Partnerów.
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
8. Konkurs realizowany jest co roku (do odwołania).
§2
Cele Konkursu
Celem Konkursu jest:
1) upowszechnienie znajomości „Pana Tadeusza”,
2) kształtowanie kultury żywego słowa,
3) doskonalenie umiejętności recytatorskich,
4) rozwijanie uczniowskich zainteresowań,
5) promowanie Województwa Wielkopolskiego.

§3
Zasady udziału w Konkursie
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych.
1. Każdy z uczestników przygotowuje do recytacji wybrany fragment „Pana Tadeusza”
obejmujący co najmniej 40 wersów. Przedruk wybranego fragmentu należy dołączyć do Karty
zgłoszeniowej.
2. Karty zgłoszeniowe (zgodne z zał. nr 1) należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do
Lidera bądź jednego z Partnerów w terminie do 11 października danego roku (decyduje data
stempla pocztowego).
3. Zgłoszenie dostarczone po wyznaczonym terminie nie będzie brało udziału w Konkursie.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny, natomiast podanie danych osobowych, o których mowa w
zgłoszeniu jest niezbędne do rozstrzygnięcia konkursu.

§4
Przebieg Konkursu
1. Pierwszym etapem Konkursu będzie etap szkolny. Komisja szkolna wybrać może maksymalnie
trzech kandydatów, którzy trafią do półfinału. Komisja Szkolna ma obowiązek sporządzić
protokół, zgodnie z załącznikiem nr 3, który wraz z kartami zgłoszeniowymi przekazany
zostanie do najbliższego z Partnerów bądź Lidera, jeśli jest właściwy ze względu na siedzibę
szkoły.
2. Drugi etap Konkursu - eliminacje półfinałowe odbywać się będą w siedzibach Partnerów
w terminie od 15-25 października danego roku. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani
o dokładnym terminie.
3. Na etapie półfinałowym dwuosobowe komisje konkursowe powołane przez Dyrektora
jednostek wymienionych w §1 ust. 4 i 5 wyłonią każda po 3 osoby, które trafią do etapu
finałowego.
4. Komisja konkursowa dokonuje oceny uczestnika zgodnie z kartą oceny recytacji, stanowiącą
załącznik nr 2. Komisja konkursowa ma obowiązek sporządzić protokół, zgodnie
z załącznikiem nr 4, który następnie przekazuje do Lidera.
5. Protokoły oraz karty zgłoszeń uczestników każda z komisji ma obowiązek przesłać na adres
Lidera z dopiskiem Konkurs Recytatorski #Pan Tadeusz w terminie do 31 października danego
roku.
6. Kapituła Konkursowa powoływana jest przez Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.
7. W skład Kapituły Konkursowej wchodzą przedstawiciele Departamentu Edukacji i Nauki
oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, a także w miarę potrzeby przedstawiciele
innych instytucji.
8. Finał Konkursu odbędzie się przed Kapitułą Konkursową oraz publicznością podczas Gali
Finałowej. Uczestnicy finału zostaną poinformowani o dokładnym terminie.
9. Kryteria oceny:
1)
dobór fragmentu dostosowanego do możliwości psychofizycznych ucznia,
2)
opanowanie pamięciowe,

3)
interpretacja głosowa tekstu,
4)
kultura słowa,
5)
ogólny wyraz artystyczny.
10. Jeden nauczyciel może być opiekunem kilku uczniów.
11. O ewentualnej zmianie terminów Konkursu zostaną powiadomieni Partnerzy oraz Uczestnicy.
§5
Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Decyzje Komisji Konkursowych oraz Kapituły Konkursowej są ostateczne i nie podlegają
odwołaniom.
2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
3. Nagrody zostaną wręczone Laureatom podczas Gali Finałowej.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl) oraz stronach internetowych
Lidera i Partnerów w zakresie: imię, nazwisko, nazwa szkoły.
5. Wizerunek Laureatów Konkursu oraz ich Opiekunów może zostać opublikowany na stronach
internetowych Organizatora i Lidera oraz w biuletynach informacyjnych promujących
Województwa Wielkopolskie.
§6
Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Administratorami danych osobowych w zakresie w jakim zostały one przekazane przez
uczestników konkursu są:
a) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Chrobrego 15 64-100 Leszno,
b) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul Sosnowa 14, 62-510 Konin,
c) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła,
d) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań,
e) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz.
2. Dane osobowe uczestników są przetwarzane w celach:
a. przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu Recytatorskiego #Pan
Tadeusz,
b. archiwalnych,
c. promocji Województwa Wielkopolskiego z wykorzystaniem wizerunku.
3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą:
a. na podstawie wyrażonej przez uczestników lub ich opiekunów prawnych zgody,
w zakresie wykorzystania wizerunku;
b. w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze
danych;
c. w związku z realizacją zadania publicznego.
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
z administratorami danych osobowych wskazanych w §6 pkt. 1.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje brakiem
możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone.

7. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz usunięcia
danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W przypadku uzyskania przez uczestnika tytułu laureata dane osobowe w zakresie: imię,
nazwisko, wizerunek, nazwa szkoły, będą podawane do publicznej wiadomości.
11. Dane osobowe finalistów będą udostępnione Kapitule Konkursowej.
§7
Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
2. Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
1)
Karta zgłoszenia do Konkursu Recytatorskiego #Pan Tadeusz,
2)
Karta oceny recytacji,
3)
Protokół eliminacji szkolnych Konkursu Recytatorskiego,
4)
Protokół eliminacji półfinałowych Konkursu Recytatorskiego.

Załącznik nr 1
Karta zgłoszenia do Konkursu Recytatorskiego #Pan Tadeusz

Dane uczestnika
Imię
Nazwisko
Telefon
e-mail
Szkoła
Nazwa
Ulica
Miejscowość
Telefon
Opiekun/nauczyciel
Imię
Nazwisko
e-mail

Partner, na którego adres wysyłana jest karta zgłoszeniowa
Nazwa
Adres

1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i znane mi są warunki uczestnictwa w
Konkursie Recytatorskim #Pan Tadeusz.
2. Potwierdzam prawidłowość informacji przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym i ich
zgodność ze stanem na dzień złożenia w karcie zgłoszenia.

……………………………......
Miejscowość, data

………………………………
Miejscowość, data

…………………………………….
Miejscowość, data

……………………………......
Podpis Uczestnika

……………………………….
Podpis Opiekuna/Nauczyciela

………………………………………
Podpis rodzica (w przypadku,
gdy Uczestnik jest niepełnoletni)

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku przez Lidera, Partnerów oraz Organizatora.

……………………………......
Miejscowość, data

………………………………

……………………………......
Podpis Uczestnika

…………………………….....

Miejscowość, data

Podpis Opiekuna/Nauczyciela

……………...........................

………………………….........

Miejscowość, data

Podpis rodzica ( w przypadku,
gdy Uczestnik jest niepełnoletni)

Załącznik nr 2
Pieczątka

KARTA OCENY RECYTACJI
KONKURS RECYTATORSKI
#PAN TADEUSZ

Imię i Nazwisko Uczestnika:
……………………………………………………………………………………………………………
Szkoła, Klasa:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Kryterium/ocena *
Dobór fragmentu
dostosowanego do
możliwości
psychofizycznych ucznia
Opanowanie pamięciowe

1 pkt

2 pkt

3 pkt

Interpretacja głosowa tekstu
Kultura słowa
Ogólny wyraz artystyczny

* proszę zaznaczyć X przyznaną ilość punktów
SUMA PKT:
Data:
Podpisy członków Komisji:
1. ……………………………………………………..
2. …………………………………………………….

Załącznik nr 3
Pieczątka

PROTOKÓŁ ELIMINACJI SZKOLNYCH KONKURSU
RECYTATORSKIEGO
#PAN TADEUSZ
Komisja w składzie:
1. ………………………………………………………………………………………………..
2. ……………......................................................................................
- wytypowała do półfinału konkursu następujące osoby:
L.P. Imię i nazwisko

Nazwa i adres szkoły

Podpisy członków Komisji:
1. ..…………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………

Klasa

Załącznik nr 4
Pieczątka

PROTOKÓŁ ELIMINACJI PÓŁFINAŁOWYCH KONKURSU
RECYTATORSKIEGO
#PAN TADEUSZ
Komisja w składzie:
1. ………………………………………………………………………………………………..
2. ……………......................................................................................
- wytypowała do finału konkursu następujące osoby:
L.P. Imię i nazwisko

Nazwa i adres szkoły

Podpisy członków Komisji powołanej w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w …………………………………
1. ……………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………..

Klasa

