
 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs Recytatorski im. Teofila Ruczyńskiego  

o „Wieczne pióro dyrektora Szkoły Podstawowej  
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Regulamin 

III Konkursu Recytatorski im. Teofila Ruczyńskiego  

o „Wieczne pióro dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie” 

 

I. Organizator 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie 

 

II. Cele konkursu 

 Upowszechnienie twórczości lubawskiego poety Teofila Ruczyńskiego. 

 Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie. 

 Doskonalenie umiejętności recytatorskich. 

 Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży. 

 Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień wśród uczniów. 

 Promowanie talentu dzieci i młodzieży. 

 

III. Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 

2. Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór (wybrany spośród poezji lubawskich poetów: 

Teofila Ruczyńskiego, ks. Janusza Pasierba, ks. Artura Szymczyka, Tomasza Reicha). 

3. Jury będzie oceniać recytatorów w trzech grupach wiekowych: 

- klasy I-III, 

- klasy IV-VI, 

- klasy VII i VIII oraz III gimnazjalne. 

4. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 3 uczestników z każdej grupy 

wiekowej. 

5. Jury oceniając prezentacje uczestników, będzie uwzględniać: 

- dobór repertuaru do wieku recytatora, 

- interpretację utworu, 

- kulturę słowa, 

- ogólny wyraz artystyczny. 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do 23 listopada 2018 r. karty 

zgłoszenia na adres 

Szkoła Podstawowa 

im. Mikołaja Kopernika  

ul. Rzepnikowskiego 7 

14-260 Lubawa 

tel. 89 645 23 26 

mail: sp@lubawa.pl 

 

7. Konkurs odbędzie się 30 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w bibliotece szkolnej przy ul. 

Rzepnikowskiego 7. 

8. Jury przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia.  

9. Organizatorzy konkursu zastrzegają wprowadzania wszelkich zmian w sposobie 

przeprowadzania konkursu oraz przyznawania nagród. 

mailto:sp@lubawa.pl


10. Biorąc udział w konkursie, uczestnik potwierdza, że zgadza się z zasadami konkursu 

zawartymi w niniejszym regulaminie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i 

udostępnianie swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu 

przez Szkołę Podstawową im. M. Kopernika w Lubawie. 

11. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie szkoły 

www.sp.lubawa.pl. 

12. Kontakt w sprawach dotyczących konkursu: Jolanta Knoblauch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sp.lubawa.pl/


Klauzula informacyjna  

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika z siedzibą 

przy ul. Rzepnikowskiego 7, 14-260 Lubawa. 

2. Dane osobowe zbierane są w celu organizacji i przeprowadzenia III Konkursu Recytatorski im. 

Teofila Ruczyńskiego o „Wieczne pióro dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w 

Lubawie” 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

4. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich usunięcia i poprawiania. 

 

Zgoda 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach organizacji i 

przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do 

wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika 

z siedzibą przy ul. Rzepnikowskiego 7, 14-260 Lubawa. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest 

dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

 

        ………………………………………. 

            data i podpis rodzica 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 

konkursu. 

………………………………………. 

            data i podpis rodzica 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego 

dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i 

dokumentacji filmowej) przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. 

Rzepnikowskiego 7, 14-260 Lubawa, na potrzeby III Konkursu Recytatorski im. Teofila 

Ruczyńskiego o „Wieczne pióro dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie”. 

2. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w 

internecie (w tym na stronie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie). 

 

………………………………………. 

            data i podpis rodzica 



 

 

………………………………… 

          pieczęć szkoły 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

UDZIAŁU W II KONKURSIE RECYTATORSKIM 

im. Teofila Ruczyńskiego  

o „Wieczne pióro dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. Mikołaja Kopernika w Lubawie” 

 

Szkoła …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

(adres i telefon szkoły) 

 

zgłasza do udziału w konkursie uczennicę/ucznia 

 ………………………………………………………………….  klasy ……… . 

 

Tytuł utworu 

……………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko poety 

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

Nauczyciel przygotowujący uczennicę/ucznia…………………………………… 

 

 

      


