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Regulamin   Konkursu: 

I.  Organizatorzy:      
Urząd Miasta Częstochowy 
Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie  
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II 
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie. 
	
II. Założenia programowe: 
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół: podstawowych, gimnazjalnych i    
    ponadgimnazjalnych. 
2. Szkoła może zgłosić do konkursu nie więcej niż czterech kandydatów. 
3. Organizatorzy zobowiązują szkoły do przeprowadzenia wewnątrzszkolnych eliminacji i  
    przesłania do organizatora protokołu z ich przebiegu - zał. nr 2, dołączonego do karty     
    zgłoszenia kandydatów - zał. nr 1 do 20 kwietnia 2017 r. na adres zst@edukacja.pl 
4. W temacie maila zgłoszeniowego należy wpisać: Konkurs Recytatorski Poezji Jana  
    Pawła II. 
5. Przesłuchania konkursowe i ogłoszenie wyników odbędą się w Muzeum Monet  
    i  Medali Jana Pawła II w Częstochowie 19 maja 2017 r. od godz. 9.00. 
6.Orientacyjna godzina prezentacji kandydatów będzie zamieszczona na stronie 
internetowej Zespołu Szkół Technicznych: zst.czest.pl 
7.Zgłaszający powinien  wypełnić zgody na przetwarzanie danych osobowych i 
upublicznienie wizerunku, które znajdują się w załącznikach do regulaminu. Jeżeli tego nie 
zrobi wysłanie zgłoszenia będzie dla organizatorów jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych i zgodą na upublicznienie wizerunku. 
8. Informacje o konkursie, regulamin z kartami zgłoszeniowymi i załącznikami do konkursu 
będą dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych: zst.czest.pl 
w zakładce: projekty. 
 
III. Cele konkursu:  

• popularyzacja poezji św. Jana Pawła II 
• uwrażliwienie młodych ludzi na etyczne, dydaktyczne, patriotyczne i liryczne 

przesłanie poezji naszego Wielkiego Papieża Polaka  
• inspirowanie recytatorów do poszukiwań interpretacyjnych poezji Jana Pawła II 
• szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa 
• rozwijanie aktywności twórczej 
• promowanie utalentowanej młodzieży 
• integracja młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjanych 

 
IV. Zasady organizacyjne: 
1. Recytatorzy rywalizują w trzech kategoriach: 
• uczniowie szkół podstawowych 
• uczniowie gimnazjów 
• uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
2. Uczestnicy konkursu przygotowują do recytacji utwór autorstwa św. Jana Pawła II, 
czas recytacji nie może przekroczyć 5 minut. Zaleca się wybór repertuaru do recytacji z 
literatury: Karol Wojtyła, Poezje, dramaty, szkice; Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski. 



3.Uczestników konkursu ocenia jury, w skład którego wchodzą wyznaczeni przez 
organizatorów konkursu przedstawiciele. 
 
5. Kolejność recytacji wyznacza organizator. 
6. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 
7. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizacji 
konkursu. 
8. Jury dokona oceny recytacji według następujących kryteriów: 
- dobór repertuaru i jego dostosowanie do warunków recytatorskich osoby wykonującej utwór 
- kultura słowa 
- oryginalność interpretacji 
- ogólne wrażenie artystyczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Zał. nr 1. 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Imię i nazwisko uczestnika 

………………………………………………………………………………………………….. 

Tytuł utworu i wybrana kategoria szkolna ( należy wpisać szkoła podstawowa, gimnazjum lub 
szkoła ponadgimnazjalna) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa, adres i mail szkoły 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Numer telefonu szkoły 

………………………………………………………………………………………………....... 

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, telefon kontaktowy 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zał. nr 2. 

PROTOKÓŁ ZE SZKOLNYCH ELIMINACJI 

DO  I  WOJEWÓDZKIEGO  KOKURSU   

RECYTATORSKIEGO  POEZJI  św. JANA PAWŁA II 

I. Wszyscy uczestnicy eliminacji szkolnych: 
      ( imiona i nazwiska uczestników ) 
1. …………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………….. 
4. …………………………………………………………………………….. 
5. …………………………………………………………………………….. 
6. …………………………………………………………………………….. 
7. …………………………………………………………………………….. 
8. …………………………………………………………………………….. 
9. …………………………………………………………………………….. 
10. …………………………………………………………………………….. 

 
 

II. Zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego: 
1………………………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………….. 
4……………………………………………………………………………….. 
 

III. Szkolna komisja konkursowa w składzie (podpisy): 
1………………………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………….. 

        

 
	 	 	 	 	 	

	
……………………………………….… 

                                                 pieczątka i podpis dyrektora szkoły 
 



 

Zał. nr 3. 

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów, biorących udział w konkursie : 

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
mojego dziecka........................................................................................................, ucznia klasy 
...................... Szkoły…………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 

do celów związanych z jego udziałem w I Wojewódzkim  Konkursie  Recytatorskim  
Poezji św. Jana	Pawła	II.	
	
………………………………………………………………………………………………… 
	 	 	 	 	 	          (data i czytelny podpis  rodzica / opiekuna) 

 
 
 
 

Zał. nr 4. 
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka 
Oświadczam, iż z chwilą podpisania niniejszego oświadczenia, udzielam organizatorom 
I Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji  św. Jana Pawła II 
nieodpłatnego prawa wielokrotnego rozpowszechniania fotografii z  wizerunkiem mojego 
syna / mojej córki: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 
na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, tekst jednolity z dnia 
17 maja 2006 r. Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w tym w szczególności do publikacji 
wizerunku związanych z I Wojewódzkim Konkursem  Recytartoskim   
Poezji  św. Jana Pawła II oraz na stronie internetowej organizatora, dla celów związanych z 
informacją i promocją konkursu. 
 
...………………………………………………………………………………………………… 
                           ( data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę ) 

 
 
 
 
 

	


