
Regulamin I Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezja Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego 

 

Konkurs realizowany w ramach ogólnopolskiego projektu „BACZYŃSKI” zorganizowanego 

przez I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana  

we Wschowie. 

 

Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku 

 

Cele konkursu: 

 upamiętnienie sylwetki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w roku setnych urodzin, 

 popularyzacja twórczości poety, 

 rozwijanie zdolności recytatorskich,  

 promowanie kultury żywego słowa,  

 kształtowanie wrażliwości na piękno poezji i języka ojczystego, 

 zachęcanie młodzieży do aktywnego udziału w kulturze.  

 

Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych województwa 

pomorskiego. 

2. Jury oceniać będzie uczestników w dwóch grupach wiekowych: 

 uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych,  

 uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych, 

3. Jeden uczestnik może recytować jeden dowolny utwór poetycki Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego. 

4. Warunkiem uczestnictwa jest: 

 przesłanie karty zgłoszenia, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych 

oraz zgody na rozpowszechnianie i publikację wizerunku, które stanowią 

załączniki do regulaminu w terminie do 12 maja 2021 roku, 

 przesłanie pliku z nagraniem recytacji do 19 maja 2021 r. na adres 

karolina.woszczewska@gmail.com . Nagranie musi być w formacie łatwym  

do odtworzenia na komputerze, np. mp4, avi. Plik powinien być opatrzony 

imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą oraz nazwą placówki. 

5. Nadesłanie zgłoszenia uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

 

mailto:karolina.woszczewska@gmail.com


Kryteria oceny: 

 dobór utworu, 

 pamięciowe opanowanie tekstu, 

 interpretacja utworu, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

 

Nagrody dla laureatów: 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrody oraz dyplomy zostaną 

przesłane pocztą lub dostarczone bezpośrednio do placówki, którą będzie reprezentował 

uczestnik. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie szkoły http://sp1slupsk.pl/  

oraz szkolnej stronie Facebook https://www.facebook.com/sp1slupsk/ w terminie  

do 31 maja 2021 r. 

2. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrań na szkolnej stronie 

internetowej, szkolnej stronie Facebook oraz facebookowej grupie Projekt 

„BACZYŃSKI”. 

4. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie.  
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Załącznik nr 1  

Karta zgłoszenia 

Konkurs Recytatorski Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

 

Nazwa i adres szkoły 

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

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

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

 

Imię i nazwisko opiekuna (tel., e-mail )…………………………………………………… 

 

L.p. Imię i nazwisko uczestnika Klasa Tytuł utworu 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

…………………………………………………………. 

                                         miejscowość, data 

*Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia drukowanymi literami. 



Załącznik 2a  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………… 

Data urodzenia: ……………………………………  

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: ……………………………………………………… 

Dane do kontaktu:  

adres e-mail: ………………………………………………………………………..  

numer telefonu: …………………………………………………………………..... 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  mojego dziecka przez Szkołę 

Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Konkursu Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 

 

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

miejscowość, data         czytelny podpis prawnego opiekuna uczestnika konkursu 

 

 

Załącznik 2b 

Zgoda na publikację wizerunku uczestnika konkursu Poezja Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci wizerunku 

przez  Szkołę Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku z prawem do 

publikowania go, z podaniem imienia i nazwiska, w związku z ogłoszeniem wyników 

Konkursu Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, którego byłem/am uczestnikiem. 

Publikacja nastąpi w szczególności na stronie internetowej i szkolnym profilu Facebook oraz 

na facebookowej grupie Projekt „BACZYŃSKI”. 

 

                                                                          

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

      miejscowość, data                                            czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu  

 

 

 


