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II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Kobiecej
organizowany przez Zespół Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach

„(...)Życie zazwyczaj trwa za krótko,
chcesz coś powiedzieć – no to mów(...)”.

A. Osiecka  
 „Upij się ze mną na wesoło”

7  marca  2020  przypada  23.  rocznica  śmierci   cenionej   polskiej  poetki  i  autorki
piosenek  Agnieszki  Osieckiej.  Z  kolei  8  marca  przypada Międzynarodowe Święto  Kobiet.
Dlatego  zapraszamy  do  udziału  w  Międzyszkolnym  Konkursie  Recytatorskim  Poezji
Kobiecej,  którego  patronką  chcemy  uczynić  jedną  z  najbardziej  popularnych  poetek  XX
wieku - Agnieszkę Osiecką. 

Regulamin Konkursu  

1. Organizatorem Konkursu jest:
Zespół Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach, ul. Goetla 2, 40-748 Katowice.
Osoby odpowiedzialne:   Beata Golańska, Bogumiła Stabik-Wrona

2. Cele Konkursu :
 rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie;
 propagowanie poezji;
 kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności

recytatorskich i wokalnych;
 odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół podstawowych  oraz

średnich.

3. Do udziału w Międzyszkolnym Konkursie  Recytatorskim Poezji Kobiecej zapraszamy
uczniów  klas  VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich.

4. Przedmiotem  Konkursu będzie  interpretacja wybranego tekstu poetyckiego – tzw. poezji
kobiecej - autorką tekstu powinna być kobieta. 

5. Uczestnicy konkursy występują w dwóch grupach wiekowych:
 szkoły podstawowe
 szkoły średnie.

6. W konkursie jedną szkołę może reprezentować maksymalnie 4 uczestników.
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7.  Podczas  prezentacji  dopuszcza  się  użycie  instrumentu  muzycznego,  ścieżki  dźwiękowej,
rekwizytu.

8.   Organizator  nie  zapewnia  instrumentów muzycznych  ani  rekwizytów.  W przypadku
korzystania z  podkładu muzycznego, prosimy o dostarczenie go  wcześniej – podczas rejestracji -
na opisanym nośniku  (imię,nazwisko). 

9.  Czas  prezentacji  wybranego  tekstu  w  formie  recytacji  lub  śpiewu  nie  powinien
przekroczyć    3 minut.

10. Kolejność prezentacji będzie losowa.

11. Występy uczestników Konkursu będą oceniane przez Jury wg następujących kryteriów:
kryterium główne:
 - warstwa słowna prezentacji.
kryteria pozostałe:
- oryginalność;
- jakość doboru tekstu;
- interpretacja utworów;
- kultura słowa;
- ogólny wyraz artystyczny.

Punktacja:

Warstwa 
słowna 
prezentacji

Oryginalność Jakość doboru 
tekstu

Interpretacja 
utworu

Kultura słowa Ogólny wyraz 
artystyczny

2 2 2 2 2 3

12. Decyzja Jury jest ostateczna, Organizator nie przewiduje odwołań.

13. Organizator przewiduje nagrody za wyróżnione miejsca oraz dyplomy dla wszystkich
Uczestników i nauczycieli przygotowujących.

14. Finał Konkursu odbędzie się 9 marca 2020 r., w Zespole Szkół nr 2 im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Katowicach, ul. Goetla 2, 40-749 Katowice. 

15. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 2 marca 2020 roku poprzez formularz
zgłoszeniowy, który należy przesłać na adres:
Zespół Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza, ul. Goetla 2, 40-749 Katowice,
lub elektronicznie na adres:   bibliotekazs2@interia.eu.
Telefon do osoby odpowiedzialnej: B. Stabik-Wrona 661-719-829.

mailto:bibliotekazs2@interia.eu
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie  z  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
(zwanej  dalej  RODO)  Zespół  Szkół  Nr 2 im.  Jarosława Iwaszkiewicza,  ul.  Goetla 2,  40-749
Katowice informuje, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza, ul.

Goetla 2, 40-749 Katowice, zwanym dalej Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza, ul.
Goetla 2, 40-749 Katowice; tel. 32-255-61-31, e-mail: zsz2murcki@poczta.onet.pl;

2. Inspektorem  ds.  Ochrony  Danych  (osobą  odpowiedzialną  za  prawidłowość  przetwarzanie
danych) jest Patrycja Kaczmarczyk (kontakt do inspektora: tel. 32-606-13-28);

3. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez  placówkę: Zespół
Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Goetla 2, 40-749 Katowice zgodnie z udzieloną
przez Państwa zgodą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4. Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom;
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej;
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do

przeprowadzenia i rozliczenia konkursu;  
7. Posiada Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych

dotyczących  osoby,  której  dane  dotyczą,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia
przetwarzania  lub  prawo do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  a  także  prawo  do
przenoszenia danych;

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania

danych osobowych;
11.Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie

profiluje danych osobowych;
12. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w

celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. 
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ZGŁOSZENIE
 II  Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Kobiecej.

1. Imię i nazwisko ………………………………………………….………….

2. Klasa …………………………………………………………….…………..

3. Szkoła……….……………………………………………………………….

4. Grupa wiekowa: szkoła podstawowa*/ szkoła średnia*

5. Nauczyciel (imię i nazwisko)……………………………………………….

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu

                                                                     ………………………….
                                                                      (podpis uczestnika)

                                                                    ………………………………
                                                                    (podpis nauczyciela uczestnika konkursu)

6. Autor i tytuł recytowanego utworu:

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

7 . Recytacja* / śpiew*

*Proszę zaznaczyć odpowiednią kategorię
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……………………., dn.  ……...........…….. 

…………………………………………………….
 (imię i nazwisko rodzica/ prawnego  opiekuna)

Zgoda na uczestnictwo  w konkursie  uczestnika niepełnoletniego

Oświadczam, iż wyrażamy zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………......
…… 
                                                                                                                            (imię i nazwisko)

w  II Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Kobiecej, organizowanym przez Zespół 
Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Goetla 2,  40-749 Katowice  w dniu  9 marca 2020 r.
Oświadczam,  iż  zapoznałem/  łam się  i  akceptuję  Regulamin  II  Międzyszkolnego  Konkursu
Recytatorskiego Poezji Kobiecej. 

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

                                  podpis rodzica/prawnego opiekuna

 Zgoda na wykorzystanie danych osobowych uczestnika niepełnoletniego

Wyrażam  zgodę  na  gromadzenie,  przechowywanie  i  przetwarzanie  danych  osobowych
w celu udziału w konkursie,  promocji  organizatora przez publikowanie danych uczestników na
stronie internetowej organizatora, upublicznianie wizerunku na stronie internetowej organizatora,
w mediach społecznościowych i w lokalnych.

                                 …………………………………………...
                            podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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……………………., dn.  ……...........…….. 

…………………………………………………….
 (imię i nazwisko uczestnika)

 Zgoda na wykorzystanie danych osobowych dla uczestników pełnoletnich

 Wyrażam zgodę  na  gromadzenie,  przechowywanie  i  przetwarzanie  danych  osobowych
w celu udziału w konkursie,  promocji  organizatora przez publikowanie danych uczestników na
stronie internetowej organizatora, upublicznianie wizerunku na stronie internetowej organizatora,
w mediach społecznościowych i w lokalnych

                                    …………………………………………………………….
                                    Data, podpis  pełnoletniego uczestnika
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II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Kobiecej
organizowany przez Zespół Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach

SCENARIUSZ IMPREZY
9 marca 2020 r.

1. Godz. 9.30-10.00 – rejestracja uczestników. Losowanie kolejności  prezentacji. 

2. Godz. 10.00 - powitanie uczestników i zaproszonych gości.

3. Przedstawienie Jury.

4. Przegląd konkursowy:

- grupa wiekowa  szkoły podstawowe

- grupa wiekowa szkoły średnie

5. Przerwa, podczas której Jury uda się na obrady. Dla Uczestników  poczęstunek kawowy,

dla chętnych możliwość obejrzenia pracowni Centrum Edukacji Ekologicznej i zapoznania

się  z  jego  ofertą  edukacyjną.  W  przypadku  sprzyjających  warunków  pogodowych

Uczestnicy będą mogli zwiedzić ogród sensoryczno-botaniczny.

6. Ogłoszenie wyników.

7. Wręczenie nagród.

8. Zakończenie Konkursu.

Organizator:

Zespół Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach

osoby odpowiedzialne:

Beata Golańska

Bogumiła Stabik-Wrona


