
 

                                                                                                                            
 
 

Oleśnica, 05.01.2019 r. 

PCEiK.MDK.4390.5.2019 

 

REGULAMIN 

ELIMINACJI REJONOWYCH 

64 DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

 
 (ELIMINACJE DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU) 

 

Dolnośląski Konkurs Recytatorski zorganizowano wiele lat temu dla uczniów starszych klas szkół 

podstawowych, aby kontakt z poezją i prozą poszerzyć o utwory, których nie było w podręcznikach języka 

polskiego. Kiedy powstały gimnazja, przemianowano go na konkurs dla gimnazjalistów. 

Długoletnia tradycja tego konkursu stawia przed organizatorami zadanie dostosowania regulaminu 

do nowej sytuacji w oświacie, dlatego w roku szkolnym 2018 / 2019 uczestnikami mogą być uczniowie 

siódmych i ósmych klas szkół podstawowych oraz uczniowie III klasy gimnazjum. 

Przez wiele lat zmieniali się organizatorzy różnych szczebli, zastąpili ich ci, dla których idea konkursu – 

kontynuowanie wspaniałej tradycji, kontakt uczniów z wartościową literaturą polską i powszechną 

jest jedyną satysfakcją bezinteresownej pracy. 

 

Od 12 lat konkurs organizowany jest pod patronatem Burmistrza Miasta Oława. 

 

REGULAMIN:  

1. Etapy konkursu:  

a. Eliminacje gminne - do 21.02.2019 r.  

b. Eliminacje powiatowe – do 22.03.2019 r.  

c. Eliminacje rejonowe odbędą się 25.04.2019 r. (czwartek), o godz. 10.00 w Zamku Książąt 

Oleśnickich (Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy, ul. Zamkowa 4, 56 – 400 

Oleśnica).  

 

2. Zgłoszenia uczestników wyłonionych w eliminacjach powiatowych/dzielnicowych konkursu  

– 3 laureatów w obu kategoriach łącznie – należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 

05.04.2019 r. e-mail: pceik@pceik.pl , w temacie wiadomości należy wpisać: „Zgłoszenie do etapu 

rejonowego 64 DKR – nazwa jednostki delegującej”. 

  

3. W konkursie biorą udział uczniowie klas VI, VIII i III klas gimnazjalnych - zgłoszeni laureaci etapów 

powiatowych i dzielnicowych.  

 

4. Uczestnicy przygotowują dwa utwory, a prezentują jeden (uczestnicy kategorii – poezja śpiewana 

przygotowują dwa utwory poezji śpiewanej). W szczególnych przypadkach komisja może poprosić         

o prezentację drugiego utworu. Czas prezentacji nie może przekraczać 4 minut. Prosimy o dostosowanie 

się do wyznaczonego czasu.  

 

5. W konkursie są oceniane dwie kategorie:  

a. recytacja,  

b. poezja śpiewana.  

 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
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6. W konkursie komisja ocenia:  

a. dobór repertuaru,  

b. interpretację tekstu,  

c. dykcję,  

d. ogólne wrażenie artystyczne.  

 

7. Komisja rejonowa typuje 9 laureatów w obu kategoriach łącznie do reprezentowania rejonu dawnego 

województwa wrocławskiego w wojewódzkim etapie konkursu. 

  

8. Dnia 14 maja 2019 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Oławie, Plac Zamkowy 15 odbędzie        

się etap wojewódzki o zasięgu dolnośląskim.  

 

9. Zgłoszenia przesłane po terminie lub niepełne nie będą uwzględniane – dotyczy szczególnie autorów 

tekstów oraz muzyki.  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury, 56-400 

Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych działań placówki- na podstawie 

Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na 

podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie ich skutkować będzie brakiem 

możliwości uczestniczenia w konkursie 

 


