
 

 

 

 
 

23. Jesienny Konkurs Recytatorski 
 

PAMIĘTAJCIE O OGRODACH 

 
                           „Pamiętajcie o ogrodach- 

Przecież stamtąd przyszliście 
W żar epoki użyczą wam chłodu 

Tylko drzewa tylko liście” 
Jonasz Kofta 

 
REGULAMIN KONKURSU 

(ETAP POWIATOWY) 
 

I. Adresaci 
Zapraszamy do konkursu uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, studentów i wszystkich 
dorosłych miłośników recytacji z powiatu łęczyńskiego. 
 

II. Założenia programowe 
Tegoroczny temat Jesiennego Konkursu Recytatorskiego Pamiętajcie o ogrodach odsyła nas  
do świata przyrody, w całej jego urodzie i różnorodności. Wobec nieodwracalnych zmian grożących 
katastrofą ekologiczną, rośnie świadomość, że w żar epoki nie użyczy nam chłodu żaden schron, 
żaden beton. Coraz częściej tęsknimy za kontaktem z naturą, jej surowym pięknem, nieskażonym 
ludzką ręką. Literatura daje nam tego niezliczone dowody i przykłady, często nieoczywiste.  
Przy  wyborze repertuaru liczymy na Waszą inwencję i pomysłowość!  
Jednocześnie, organizatorzy zachęcają do poszukiwania utworów poetyckich i prozatorskich nie 
koniecznie dosłownie nawiązujących do złożoności i wieloznaczności natury. Ogród w literaturze ma 
wiele odniesień – intelektualnych, uczuciowych i tożsamościowych. Mamy więc ogrody sztuki, nauki 
i pamięci. Znamionują bogactwo i wszechstronność talentów i zainteresowań. Od Was zależy, jakim 
tropem pójdziecie, co zainspiruje Waszą wyobraźnię. 
 

Pamiętajcie o sentencji Marka Aureliusza: „Bądź zwięzły! 
Każde niepotrzebnie wypowiedziane słowo odpływa. Świat jest przeludniony słowami”. 

W przypadku prezentacji fragmentu prozy dopuszczalne są skróty. 
 

Recytatorzy prezentują jeden dowolnie wybrany tekst (wiersz lub fragment prozy; 
dopuszczalny jest uzasadniony kolaż tekstów). 

 
Łączny nieprzekraczalny czas prezentacji: uczniowie szkół podstawowych – do 3 minut, starsi –  
do 5 minut. Organizator zastrzega sobie prawo do przerywania dłuższych prezentacji.  
Uczestnik przygotowuje repertuar nieprezentowany w innych konkursach ani w poprzednich 
edycjach JKR. 
 

III. Kryteria oceny 
Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez organizatora. Kryteria oceny:  
- wybór i dobór tekstu,  
- dostosowanie tekstu do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora,  
- interpretacja utworu,  
- kultura słowa,  
- ogólny wyraz artystyczny.  



Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych, wszyscy wykonawcy 
otrzymają pamiątkowe dyplomy.  
Werdykt jury jest niepodważalny. 
Nominację do Turnieju Wojewódzkiego otrzyma maksymalnie 5 recytatorów. 
 

IV. Zasady organizacyjne i terminy 
ELIMINACJE ŚRODOWISKOWE (GMINNE) 
W przypadku dużej liczby chętnych, prosimy dyrektorów szkół, domów kultury, nauczycieli  
i instruktorów o przeprowadzenie wstępnych eliminacji. 
 
TURNIEJ POWIATOWY 
Organizator etapu powiatowego konkursu – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej. 
Etap powiatowy odbędzie się 14 listopada 2019 r. (czwartek) od godz. 10.00.  w sali konferencyjnej 
Centrum Zarządzania Siecią w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 a. 
Warunkiem uczestnictwa są dokładnie wypełnione karty zgłoszeń oraz protokół z eliminacji 
środowiskowych (gminnych) przekazany do 05 listopada 2019 r.  
w formie papierowej na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej, ul. Staszica 9     
lub e-mailowej (skan PDF)  biblioteka@powiatleczynski.pl. 
W Turnieju Powiatowym może wziąć udział do 5 recytatorów z instytucji organizującej eliminacje 
środowiskowe (gminne). 
Nie przewidujemy bezpośrednich zgłoszeń uczestników do organizatora konkursu powiatowego. 
Karty, które dotrą do PBP po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę. 
Organizator etapu powiatowego konkursu – PBP w Łęcznej – nie pokrywa kosztów podróży 
uczestników i opiekunów. 
 
Klauzula informacyjna RODO 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna  
w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna, 81 752 32 52. 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 
3. Dane osobowe, w tym wizerunek będą nieodpłatnie i wielokrotnie wykorzystywane  
i rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnej techniki i metody w materiałach promocyjnych  
i fotograficznych w celu realizacji konkursu (przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców, 
przyznanie i odbiór nagród, podanie do publicznej wiadomości listy uczestników i laureatów, 
promocja - umieszczenie danych osobowych i wizerunku na stronach www i w lokalnej prasie) przez 
PBP w Łęcznej.  
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 
przepisów archiwalnych.  
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  
6. Odbiorcą danych osobowych laureatów eliminacji powiatowych będą Wojewódzki Ośrodek 
Kultury w Lublinie i Centrum Kultury w Lublinie. 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych  
 i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
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profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
9. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 
10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości uczestnictwa w konkursie.  
 
TURNIEJ WOJEWÓDZKI  
Wojewódzkie przesłuchania recytatorów odbędą się w dniach 26-27 listopada 2019 r.  
w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3 od godz. 10.00.  
Uczestnicy otrzymają pisemne zawiadomienie o terminie występu.  
Uczestników oraz ich nauczycieli lub instruktorów obowiązuje obecność od początku do końca 
trwania przesłuchań konkursowych w każdym z turniejów.  
Zachęcamy do udziału w omówieniach jurorskich prezentacji konkursowych jak również  
do indywidualnych rozmów z jurorami. 
 
KONCERT FINAŁOWY  
Wyłonieni laureaci eliminacji wojewódzkich Konkursu wystąpią w koncercie, który odbędzie  się  
10 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 w Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12. Uczestnicy 
zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień podczas oficjalnego odczytania protokołu. 
Nieodebrane nagrody i wyróżnienia nie będą wysyłane. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


