
 

                                                      

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury 

w Oleśnicy 
56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56             

tel./fax (071) 314-01-87  www.pceik.pl 

e-mail: pceik@pceik.pl 

 
Oleśnica,  05.11.2018 r. 

 

REGULAMIN 

ELIMINACJI POWIATOWYCH 

64 DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

 
5 marca 2019 r. godz. 12:00  

Sala widowiskowa KORELAT w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” 

w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 5 

 

  

Organizator eliminacji powiatowych: 

 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

 
 

REGULAMIN: 

 

1. W konkursie udział biorą uczniowie kl. VII, VIII szkół podstawowych i III kl. gimnazjum.   

2. Każdy uczestnik przygotowuje dwa utwory, a prezentuje jeden. W szczególnych przypadkach 

komisja może wysłuchać drugiego utworu. Czas wykonania jednego utworu nie może przekraczać 4 

minut. Zgłoszone mogą być wyłącznie utwory, które były oficjalne wydane. 

3. Komisja konkursu ocenia: dobór repertuaru, interpretację tekstu, dykcję i ogólne wrażenie 

artystyczne. 

4. W konkursie oceniane będą dwie kategorie: recytacja i poezja śpiewana.   

5. Eliminacje konkursu są wieloetapowe: 

 eliminacje szkolne – do 18 stycznia 2019 r.  

 eliminacje miejskie, gminne lub miejsko-gminne – do 31 stycznia 2019 r. Konkurs organizują 

Ośrodki Kultury w powiecie. Komisja konkursowa eliminacji miejskich i miejsko-gminnych 

może zgłosić do 5 uczniów (łącznie recytacja i poezja śpiewana). 

 eliminacje powiatowe –  5 marca 2019 r. godz. 12:00 w sali widowiskowej KORELAT  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 5 

 eliminacje rejonowe ( dawne województwo wrocławskie) odbędą się w Oleśnicy –  

25 kwietnia 2019 r. w Zamku Książąt Oleśnickich (Centrum Szkolenia i Wychowania OHP 

w Oleśnicy). 

 dolnośląskie –  odbędą się 14 maja 2019 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego  

w Oławie, pl. Zamkowy 15 

6. Do eliminacji rejonowych wytypowanych będzie 3 recytatorów i wykonawców poezji śpiewanej 

(łącznie) z jednej szkoły do dnia 26 lutego 2019 r. na adres pceik@pceik.pl     

7. Regulamin dostępny również na www.pceik.pl 

8. Wszelkich informacji o konkursie udziela Pani Mirosława Psujek tel. 71 314 01 87  

9. Koszt udziału w konkursie uczniów ze szkół Miast i Gmin,  które nie podpisały porozumienia  

o współpracy z PCEiK w Oleśnicy wynosi 10 zł. PCEiK wystawi rachunek placówce lub radzie 

rodziców placówki delegującej uczniów, sumując udział uczniów w konkursach na podstawie 

przesłanych deklaracji. 

10. W załączniku - Karta zgłoszeniowa. 

 

mailto:pceik@pceik.pl
http://www.pceik.pl/


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 

 

 

 

  


