
MAŁY KONKURS RECYTATORSKI 
Przegląd Powiatowy 

Powiatu Sławieńskiego 
25.03.20223 Kino Bajka w Darłowie, ul. Morska 56 

  
ORGANIZATOR KONKURSU POWIATOWEGO: 
 
Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda 
ul. Morska 56 
76-150 Darłowo 
tel. 94 314 26 29  
e-mail: kultura@darlowo.pl 
osoba Kontaktowa – Robert Gorgol 
 
 
ORGANIZATOR KONKURSU FINAŁOWEGO: 
 
Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji 
al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 
Tel. (091) 4 22 99 59, fax. (091) 4 22 52 62 
E-mail: konkursy@palac.szczecin.pl 
 
 
TERMIN I MIEJSCE: 
-  Konkurs powiatowy: 25 marca, 2023 r. (sobota) w Kinie BAJKA ul. Morska 56, 76-150 Darłowo 
- Konkurs Wojewódzki: maj 2023 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 
 
 
CELE KONKURSU: 
-  podnoszenie kultury słowa, 
- zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą, 
-  sięganie do piśmiennictwa wszystkich epok. 
 
ZASADY UCZESTNICTWA: 
1. Konkurs prowadzony jest w drodze trzystopniowych  przeglądów: 
- przeglądy miejskie, gminne, szkolne 
- przegląd Powiatowy Powiatu Sławieńskiego, 
- przegląd wojewódzki 
2. Zgłoszenie do konkursu powiatowego odbywa się przez terminowe wysłanie do Organizatora   
wypełnionej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2023 r. Zgłoszenie do 
konkursów gminnych, miejskich lub szkolnych według ogłoszeń organizatorów. 
3. Repertuar uczestników obejmuje dwa wiersze dla recytatorów klas I – III oraz wiersz 
i prozę dla recytatorów od klasy IV wzwyż. 
4. Repertuar zgłoszony w karcie uczestnictwa nie może być zmieniony w dalszych etapach konkursu. 
5. Łączny czas prezentacji utworów przez jednego uczestnika nie może przekraczać: 5 minut klasy I-III 
i 7 minut klasy IV-VIII. 
Ewidentne przekroczenie czasu prezentacji spowoduje jej przerwanie co jest równoznaczne 
z dyskwalifikacją uczestnika. 
6. Dany uczestnik może reprezentować tylko jedną placówkę i może wystąpić tylko raz 
w konkretnej edycji przeglądu. 



 
KATEGORIE WIEKOWE: 
Uczestnicy konkursu występują w trzech kategoriach wiekowych: 
- uczniowie klas I – III 
- uczniowie klas IV – VI 
- uczniowie klas VII –VIII 
 
OCENA: 
1. Prezentacje oceniać będzie komisja konkursowa w skład, której wchodzą osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje, szczególnie w dziedzinie recytacji i literatury. 
2. Komisja konkursowa dokonuje oceny według następujących kryteriów: 
-  dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych 
uczestnika oraz wieku), 
-  interpretacja utworów, 
-  kultura słowa, dykcja 
-  ogólny wyraz artystyczny. 
3. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie wszystkich uczestników etapu przeglądu 
przez 
komisję konkursową w pełnym składzie. 
4. Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna. 
5. Do przeglądu wojewódzkiego Komisja szczebla miejskiego kwalifikuje po 3 osoby z każdej kategorii. 
 
ZGŁOSZENIA/TERMINY: 
1. Zgłoszenia i protokoły elimanacji miejskich, gminnych (skany) należy przesłać drogą mailową w 
nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2023 r. włącznie na adres: kultura@darlowo.pl (oryginał 
należy dostarczyć w dniu przesłuchań) lub pocztą na adres Darłowski Ośrodek Kultury, ul. Morska 56, 
76-150 Darłowo, z dopiskiem „Mały Konkurs Recytatorski” (decyduje data wpływu dokumentów do 
biura organizatora). 
2. Organizator wysyła potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia, na adres e-mail podany w zgłoszeniu. 
3. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą uwzględniane. 
4. Szczegóły organizacyjne dotyczące przesłuchań będą określone w harmonogramie, dostępnym na 
stronie internetowej www.dokdarlowo.pl  w dniu 23 marca 2023 r. po godz. 15.00 
5. Lista osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego zostanie ogłoszona po przesłuchaniach i 
ogłoszeniu wyników przez jurorów. Ponadto wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej 
www.dokdarlowo.pl  
6. Przegląd wojewódzki odbędzie się w maju 2023 r. – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. 
Szczegółowych informacji udziela Dział Edukacji i Organizacji Wydarzeń 
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, tel. 91 434 83 30, e-mail: imprezy@zamek.szczecin.pl 
 
UWAGI KOŃCOWE: 
1. Prosimy o zwrócenie uwagi na swoje rzeczy osobiste (w szczególności przedmioty wartościowe). 
Za rzeczy pozostawione bez nadzoru Organizator  nie odpowiada. 
2. Organizator nie ponosi żadnych kosztów udziału Uczestników w Prezentacji, szczególnie kosztów dojazdu, 
przesłania zgłoszeń itp. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia przesyłek i inne kwestie techniczne 
mogące mieć wpływ na prawidłowe dostarczanie zgłoszeń związanych z Prezentacją. 
4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianach treści 
Regulaminu Organizator powiadomi poprzez ogłoszenie nowego tekstu. 
 
DANE OSOBOWE: 
-  Informujemy, że Administratorem danych osobowych zgłoszonych do przeglądu miejskiego jest Darłowski Ośrodek 

Kultury im. Leopolda Tyrmanda oraz Pałac Młodzieży w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych w Pałacu Młodzieży znajdują się na stronie internetowej pod adresem: palac.szczecin.pl/RODO/ 

http://www.dokdarlowo.pl/
http://www.dokdarlowo.pl/


Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Darłowski Ośrodek Kultury  znajdują się na 
stronie internetowej pod adresem: http://www.dokdarlowo.pl/ciekawe-linki/rodo/ 
 
-  Przetwarzanie danych osobowych dziecka w związku z jego udziałem w przeglądzie odbywać się będzie 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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), 
(Dz. Urz. UE L 119/1). Zgłoszenie dziecka jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie 
internetowej oraz w publikacjach i Facebooku Darłowskiego Ośrodka Kultury oraz  Pałacu Młodzieży. Niniejsza zgoda 
dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka przysługuje prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

 

Regulamin obowiązuje od 15 lutego 2023 r. 


