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Regulamin konkursu recytatorskiego z okazji Roku Marii Konopnickiej  

 

§1.Organizatorzy  

1. Hufiec ZHP im. Marii Konopnickiej w Uniejowie    

§2 Patronat  

1. Konkurs zostanie przeprowadzony pod patronatem:  

- Starosty Poddębickiego Pani Małgorzaty Komajdy 

- Burmistrza Miasta Uniejów Pana Józefa Kaczmarka  

§3 Cele konkursu  

1. Artystyczna aktywizacja dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych                                  

i ponadpodstawowych.  

2. Wzbudzenie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym. 

3.  Popularyzacja poezji.  

4. Rozwijanie i wspieranie talentów.  

5. Rozwijanie umiejętności aktorskich i recytatorskich dzieci i młodzieży.  

6. Upowszechnianie poprawności językowej oraz wzbogacenie zasobu słownika            

u dzieci i młodzieży.  

§4 Czas trwania i przebieg konkursu  

1. Konkurs odbędzie się dnia 4 marca  2022 r.  

2. w Sali Konferencyjnej Starostwa Poddębickiego przy ul. Łęczyckiej 16                             

w Poddębicach, rozpoczęcie o godzinie: 11:00  

3. Konkurs ma charakter jednoetapowy.  

4. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach  

I kategoria klasy I – III szkoły podstawowej  

II kategoria klasy IV – VIII szkoły podstawowej  

III kategoria klasy I – IV szkoły ponadpodstawowej 

5. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Sali Konferencyjnej 

Starostwa Poddębickiego.  

§5. Zasady uczestnictwa w konkursie  

1. Uczestnikami konkursu są:  
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I. Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej, IV – VIII szkoły podstawowej, I – IV 

szkoły ponadpodstawowej.  

2. Warunkami uczestnictwa w konkursie jest: 

I. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej (załącznik nr 1), 

sporządzenie skanu i przesłanie na adres: uniejow@zhp.pl do dnia 11.02.2022 r. 

do godziny 23:59. Liczy się data wpływu skanu na podany adres e-mail. Wersje 

papierową należy dostarczyć w dniu konkursu.  

II. W dniu odbywania się konkursu dostarczenie podpisanego oświadczenia o stanie 

zdrowia w związku z pandemią COVID – 19 – w przypadku formy zdalnej                           

nie obowiązuje.  

3. Konkurs będzie miał formę prezentacji utworów zgodnie z wymaganiami, które 

znajdują się w §6 

4. Do konkursu można przystąpić jedynie indywidualnie.  

5. Czas prezentacji jednego utworu nie może przekroczyć 10 min.  

6. Oceny wystąpień konkursowych będzie oceniało jury powołane przez 

Komendanta Hufca ZHP Uniejów, po uzgodnieniu ze Starostą Poddębickim               

oraz Burmistrzem Miasta Uniejów  

§ 6 Prezentowane utwory 

1.  Każdy z uczestników może zaprezentować max dwa utwory poetyckie w tym 

jeden autorstwa Marii Konopnickiej , drugi utwór dowolnego polskiego poety.  

2. Czas trwania jednego prezentowanego utworu: do 10 min.  

3. Jeden z prezentowanych utworów może być autorstwa polskiego                              

lub zagranicznego.  

§7. Kryteria oceny  

1. Dobór utworów.  

2. Znajomość tekstów.  

3. Interpretacja utworu (tempo, prezentacja, intonacja)  

4. Kultura i wyrazistość słowa ( dykcja)  

5. Ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, elementy ruchy + ubiór)  

§8. Nagrody  

1. Przewidziane są trzy nagrody główne (I, II, III miejsce) w każdej kategorii                  

oraz wyróżnienia.  

2. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy za uczestnictwo. 

§ 9. Postanowienia końcowe  

1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

3. W związku z panującą pandemią SARS-COV- 2 organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do zmiany formy odbywania się konkursu, zmiany terminu lub 

całkowitego odwołania.  
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Karta zgłoszeniowa na Konkurs Recytatorski  z okazji Roku Marii Konopnickiej 

Imię  Nazwisko  

 

 

 

Data urodzenia  Klasa  

 

 

 

Nazwa, adres szkoły, kontakt  Imię, nazwisko, kontakt opiekuna 

szkolnego 

 

 

 

Tytuł utworu Marii Konopnickiej   

 

 

 

Tytuł drugiego utworu poetyckiego   Imię, nazwisko autora  

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam * się z Regulaminem i akceptuję jego 

postanowienia.  

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

/data, imię i nazwisko osoby pełnoletniej) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich/ mojego dziecka * , udostępnienie 

wizerunku na potrzeby Konkursu Poetyckiego z okazji Roku Marii Konopnickiej.   

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

/data, podpis rodzica, pełnoletniego uczestnika/ 

*niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany/a, jako rodzic/prawny opiekun małoletniego/małoletniej 

 

Biorącej udział w Konkursie Recytatorskim z okazji Roku Marii Konopnickiej w związku 

z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii1, niniejszym 

oświadczamy, co następuje: 

1. Wskazana powyżej osoba jest osobą zdrową, u której nie występują objawy 
chorobowe sugerujące występowanie choroby zakaźnej, w tym w szczególności 
choroby COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2; 
 

2. W ostatnich 14 dniach przed terminem Konkursu wskazana powyżej osoba nie 
przebywała na kwarantannie, a także nie miała świadomego kontaktu i nie 
zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie, niezależnie od formy tej 
kwarantanny; 
 

3. Wskazana powyżej osoba nie miała świadomego kontaktu z osobą zakażoną 
wirusem SARS-CoV-2 oraz chorującą na COVID-19; 
 

4. Mamy pełną świadomość występującego aktualnie ryzyka związanego z zakażeniem 
wirusem SARS-CoV-2 w trakcie udziału w formach pracy ZHP oraz, będącą 
konsekwencją tego zakażenia możliwością zachorowania na COVID-19; 
 

5. Mamy pełną świadomość tego, że czynnikiem zwiększającym ryzyko zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2, a tym samym zachorowania na COVID-19, jest istniejącą na 
choroby przewlekłe; 
 

6. W związku z zamiarem uczestnictwa w Konkursie Recytatorskim przez wskazaną 
powyżej osobę, zobowiązujemy się do zapewnienia jej, we własnym zakresie, 
środków ochrony osobistej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w ZHP 
wytycznymi.  

 

7. Zobowiązujemy się do przekazania niezwłocznie informacji gdyby, którakolwiek z 
podanych wyżej oświadczeń uległo zmianie. Informacja zostanie przekazana 
drużynowemu zaraz po powzięciu informacji o nowych okolicznościach. 

 

Imiona i nazwiska 

rodziców/prawnych 

opiekunów: 

 

 

Miejscowość: 

 

                                                             
1 W rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008, nr 234, poz. 1570 ze zmianami) 
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Data: 

 

 

Czytelne podpisy: 
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OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany w związku z udziałem w Konkursie Recytatorskim z okazji Roku Marii 

Konopnickiej oświadczam: 

Jestem osobą zdrową, u której nie występują objawy chorobowe sugerujące występowanie 

choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-

CoV-2; 

 

8. W ostatnich 14 dniach przed dniem sporządzenia niniejszego oświadczenia (*niepotrzebne 

wykreślić): 

o nie przebywałem/nie przebywałam na kwarantannie, a także nie miałem/nie miałam 

świadomego kontaktu i nie zamieszkiwałem/nie zamieszkiwałam z osobą 

przebywającą na kwarantannie, niezależnie od formy tej kwarantanny; 

o skierowano mnie na kwarantannę w dniu ………………………, przy czym dnia 

……………………………. przeprowadzono u mnie test na obecność koronawirusa SARS-

CoV-2, który dał wynik NEGATYWNY i w związku z powyższym, z dniem 

…………………… zostałem(am) zwolniony(a) z obowiązku dalszego przebywania na 

kwarantannie; 

9. W ostatnich 14 dniach nie miałem/nie miałam świadomego kontaktu z osobą zakażoną 
koronawirusem SARS-CoV-2 oraz chorującą na COVID-19; 
 

10. Mam pełną świadomość występującego aktualnie ryzyka związanego z zakażeniem 
koronawirusem SARS-CoV-2 oraz będąca konsekwencją tego zakażenia możliwością 
zachorowania na COVID-19; 
 

11. Mam pełną świadomość tego, że czynnikiem zwiększającym ryzyko zakażenia 
koronawirusem SARS-CoV-2, a tym samym zachorowania na COVID-19, jest chorowanie na 
choroby przewlekłe; 
 

12. W związku z zamiarem uczestnictwa w zbiórkach oraz innych formach pracy harcerskiej, 
zobowiązuję się do zapewnienia we własnym zakresie środków ochrony osobistej, zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie w ZHP wytycznymi. 

 

 

 

Imię i nazwisko:  

 

Miejscowość: 

 

 

Data: 
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Czytelny podpis: 

 

 


