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REGULAMIN
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

„Mlodzi romantykom”
Konkurs organizowany jest z okazji ogłoszenia przez Sejm RP roku 2022

rokiem Polskiego Romantyzmu.

I Organizator:
Powiatowa  Biblioteka  Publiczna  im.  Zygmunta  Krasińskiego  w
Ciechanowie.

II Patronat Honorowy:
Starosta Powiatu Ciechanowskiego Pani Joanna Potocka - Rak.

III Cele konkursu:
- upamiętnienie patronów 2022 roku – twórców polskiego romantyzmu,
- rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji,
- upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży,
- doskonalenie umiejętności recytatorskich.

IV Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
     - uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych,
     - uczniów szkół ponadpodstawowych.
2.  Konkurs  będzie  miał  formę  prezentacji  dowolnego  utworu

poetyckiego autorstwa mistrzów polskiego romantyzmu. Prezentacja
nie może przekraczać 7 minut.

3.   Do  udziału  w  etapie  powiatowym  konkursu  należy  zgłaszać
najlepszych  recytatorów  wyłonionych  we  wstępnych  eliminacjach
zorganizowanych przez szkoły lub biblioteki.

4.   Utwory muszą być wykonywane z pamięci.

V Przebieg Konkursu:
1 Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
       -  etap wstępny,  przeprowadzany w szkołach lub bibliotekach w

terminie do końca kwietnia 2022 roku,



       -  finał  powiatowy,  zorganizowany 17 maja  2022 r.  w siedzibie
Powiatowej  Biblioteki  Publicznej  im.  Zygmunta  Krasińskiego  w
Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 34 (początek przesłuchań o godz.
10.00).

2.  Warunkiem  udziału  w  przesłuchaniach  finałowych  konkursu  jest
złożenie  przez  szkołę  lub  bibliotekę  karty  zgłoszenia  na  adres
Powiatowej  Biblioteki  Publicznej  w Ciechanowie  (drogą  pocztową,
osobiście lub na adres e-mail) do dnia 10 maja 2022 r.

3. Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku recytatora, wypełnione i
podpisane przez opiekuna prawnego dziecka.

4. Jury powołane przez Organizatora oceniać będzie:
    - dobór repertuaru według skali trudności,
    - kulturę słowa,
    - dykcję,
    - ogólny wyraz artystyczny.
5. Jury przyzna laureatom nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia w

obu kategoriach wiekowych.

Zgłoszenia  uczestników  przyjmuje,  a  także  wszelkich  informacji  o
konkursie  udziela  Dział  Instrukcyjno-Metodyczny  i  Udostępniania
Zbiorów  Powiatowej  Biblioteki  Publicznej  w  Ciechanowie,  ul.
Warszawska 34.
Tel. 23 672 28 99, e-mail: im@pbpciechanow.pl
Do  Regulaminu  załączone  są  karty  zgłoszenia  uczestników  oraz  wzór
zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Regulamin dostępny jest na stronie: www.pbpciechanow.pl

http://www.pbpciechanow.pl/


…………………………………, ………………..
                                                                                                                        (miejscowość)                                        (data)

Zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osoby

Ja,  niżej  podpisany/a  …………………………………………………………,  będący/a

opiekunem prawnym ……………………………………………………….. wyrażam zgodę na 

                                                    (imię i nazwisko osoby będącej podmiotem  zgody)

przetwarzanie danych osobowych w/w osoby, obejmujących imię i nazwisko, klasę, nazwę i adres

szkoły, a także wizerunek przez Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Zygmunta Krasińskiego w

Ciechanowie na potrzeby Konkursu Recytatorskiego „Młodzi romantykom”, odbywającego się w

dniu 17 maja 2022 roku.

             Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  A Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i  Rady Unii  Europejskiej  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  95/46WE  (RODO),  w  celu

opublikowania ich na stronie internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie oraz na

łamach lokalnej prasy.

             Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że Administratorem Danych Osobowych

jest Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, ul. Warszawska

34.

………………….……………………………
                                                                                                                                       (data i podpis opiekuna)



(pieczęć szkoły lub biblioteki)

KARTA  ZGŁOSZENIA

DO  KONKURSU  RECYTATORSKIEGO

„MŁODZI  ROMANTYKOM”

Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu Recytatorskiego „Młodzi romantykom”

Szkoła/biblioteka ……………………………………………………………………….

                                                                                            (nazwa szkoły lub biblioteki)

zgłasza do przesłuchań finałowych:

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Repertuar

1. 

2.

3.

4.

5.


