
 REGULAMIN  POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO                       

im. Tomasza Zamoyskiego w VII rocznicę nadania Bibliotece imienia 
 

 Organizator:  Miejska Biblioteka Publiczna Im. Tomasza Zamoyskiego. 

                                                           ul. Zamojska 2, tel.84 664 3053 w.203  

      
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VIII, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

miasta Tomaszowa Lubelskiego i powiatu tomaszowskiego.  

Cel: Upamiętnienie VII rocznicy nadania Bibliotece imienia T. Zamoyskiego. Pielęgnowanie 

dziedzictwa kulturowego regionu. Propagowanie twórczości poetów regionalnych. 

Kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności 

recytatorskich. 

Przebieg 

Konkurs  jest dwuetapowy, obowiązują eliminacje gminne, po których typuje się uczestników 

do finału  powiatowego  (do 6 recytatorów z każdej gminy).Biblioteki publiczne jako 

organizatorzy eliminacji gminnych są zobowiązani do przeprowadzenia ich oraz przesłania 

protokołów i kart uczestników i zgody rodziców  na adres organizatora w terminie do 30 

września 2018 r.                                                                                                    

 Uwaga : każda szkoła  publiczna z Tomaszowa Lubelskiego może zgłosić nie więcej niż 9 

recytatorów, szkoły niepubliczne mogą zgłosić nie więcej niż 4 recytatorów. 

Etap  powiatowy 

Termin: 4 października 2018 r.  

 godz. 9.00 ( kl. IV-VI ), 

godz. 11.00 ( kl. VII, kl. VIII, gimnazjum i szkoły  ponadgimnazjalne) 

Miejsce:  Miejska Biblioteka Publiczna  Oddział dla Dzieci i Młodzieży 
 

Uczestnik zobowiązany jest zaprezentować 1 utwór poetycki lub fragment prozy autorstwa 

poety lub pisarza związanego biografią lub działalnością twórczą z Zamojszczyzną, Ziemią 

Tomaszowską, można zaprezentować utwór własnego autorstwa. Mile widziana będzie 

prezentacja twórczości literackiej lokalnych poetów i pisarzy. Utwory powinny odpowiadać 

wiekowi wykonawcy. 

UWAGA! Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. 

Kryteria oceny:  

Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora biorąc pod uwagę  kategoriach: 

a) dostosowanie tekstów do możliwości interpretacyjnych recytatora,  

b) interpretacja utworu,  

c) ogólny wyraz artystyczny. 

Recytatorzy będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych: 

I – uczniowie szkół podstawowych – klasy IV-VI 

II – uczniowie kl. VII,VIII i gimnazjum 

III – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

Polecana lista poetów i pisarzy: 

B. Leśmian, Z.Dmitroca, E.Zarębska, B. Prus, W.Oszajca,U.Kozioł,L.Ogińska,J.Siek, P.Linek, 

M.Duławska,Sz.Szymonowic,T.Wybranowski,M.Sendecki.   

Z uwagi, że lista nie obejmuje wszystkich twórców ziemi zamojskiej i tomaszowskiej będzie 

nam miło poznać innych z tego regionu. 

 

 



Nagrody 

Organizator przewiduje 3 nagrody w każdej kategorii oraz pisemne podziękowania dla 

opiekunów. Wszyscy biorący udział w konkursie recytatorzy nagrodzeni zostaną 

okolicznościowymi dyplomami uczestnictwa. 

 
UWAGA ! 

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację  wizerunku 
uczestnika konkursu na stronie internetowej adresem: mbp.tomaszow-lubelski.com.pl/ i portalu 
społecznościowym Facebooka Organizatora. 

 

 

         Serdecznie zapraszamy ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          Załącznik Nr 1 
 

 
 
 
                                               KARTA UCZESTNIKA  

VII POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO IM.TOMASZA ZAMOYSKIEGO. 
 

 Po zaznajomieniu się z regulaminem zgłaszam udział w Konkursie  recytatorskim   

 

1. Imię i nazwisko recytatora ............................................................................................................ 

 

2 .Klasa …………………………. 

 

2. Nazwa i adres szkoły  lub instytucji delegującej  

 

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

 

3.Telefon kontaktowy (w sprawie konkursu)……………………………………………………….. 

  

 

4.Tytuł utworu ............................................................................................................………………………. 

 

5. Imię i nazwisko autora utworu  ........................................................................................................................ 

 

3.Imię i nazwisko osoby przygotowującej uczestnika konkursu  

 

................................................................................................................................................................................... 

 

 

         
   ...............................................                                                    …………………………………….      
 miejscowość i data                                                        pieczątka instytucji delegującej 
 
 
 
 
 
                                                                             ……………………………………………….. 
                                                                                   ( czytelny podpis osoby  zgłaszającej)                                                                      
                                 
 
 



 

 

 

 

Załącznik Nr 2 

Do Regulaminu Konkursu  

Recytatorskiego im. Tomasza Zamoyskiego 

   

 

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

Wyrażam zgodę  na udział  mojego dziecka…………………………………………………………………………………………. 

              ( imię i nazwisko dziecka) 

W  X POWIATOWYM KONKURSIE im. Tomasza Zamoyskiego w dniu 4.10.2018 r. , którego organizatorem 

jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim,  na zasadach 

podanych w regulaminie.    

 

 

     …………………………………………………………………………………………… 

      ( podpis rodzica /opiekuna prawnego) 

 

Ponadto   wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez organizatora konkursu  danych  

osobowych  uczestnika ………………………...................................................................... 

( imię i nazwisko dziecka) 

 

w celu organizacji i promocji przez Miejską Bibliotekę Publiczną im Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim                                                             

X POWIATOWEGO KONKURSU im. TOMASZA ZAMOYSKIEGO  , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych             

(Dz. U. z 2016 poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż dane podałem dobrowolnie  i zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) 

zostałem poinformowany o: danych kontaktowych Administratora Danych; celu i podstawie prawnej przetwarzania danych; prawie do 

cofnięcia zgodny na przetwarzanie; kryteriach ustalania okresu przez który dane osobowe będą przechowywane; prawie dostępu do danych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do 

przenoszenia danych; prawie wniesienia skargi   do organu nadzorczego oraz braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

        ( podpis rodzica /opiekuna prawnego) 

 


