
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO:  
POEZJA TADEUSZA RÓŻEWICZA „POETĄ JEST TEN KTÓRY ZRZUCA WIĘZY” 

 EDYCJA ONLINE 
 
 

 
§ 1 

 
Szkolny Konkurs Recytatorski: Poezja Tadeusza Różewicza „Poetą jest ten który 

zrzuca więzy” - edycja online (zwany dalej Konkursem) organizowany jest przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu. 
 

§ 2 
 

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu.  
 

§ 3 
 

Celem Konkursu jest odkrywanie i rozwijanie talentów recytatorskich  
oraz propagowanie poezji Tadeusza Różewicza wśród młodzieży. 
 

§ 4 
 

W związku z tym, że rok 2021 jest rokiem Tadeusza Różewicza, Konkurs zostanie 
poświęcony twórczości tego poety.  
     

§5 
 
Konkurs odbywa się w formie zdalnej. 
 Uczestnicy powinni wysłać skan wypełnionej Karty Zgłoszeniowej oraz film z 

recytacją wybranego wiersza Tadeusza Różewicza na podane adresy e-mail: 
ewelina.mackiewicz96@gmail.com i m.kucharska3@op.pl.  

W tytule e-maila należy wpisać: „Konkurs recytatorski online”.  
Kartę Zgłoszeniową oraz film każdy Uczestnik może wysłać do 23.04.2021.  

 
§ 6 

  
Film z recytacją powinien być nagrany telefonem komórkowym lub innym 

urządzeniem rejestrującym materiał video. Nagranie musi być dobrej 
 jakości i nie może trwać dłużej niż pięć minut.  
 

§ 7 
 

Liczba osób, które mogą wziąć udział w Konkursie jest nieograniczona. 
 

§8 
 

Nagrody przyznawane są przez jury Konkursu. Skład jury ustalany jest przez 
Organizatorów Konkursu.  



 
§ 9 

 
 Jury będzie oceniać: dobór repertuaru, interpretację tekstu, dykcję oraz umiejętność 
modulacji i stosowania siły głosu, ogólne wrażenie artystyczne. 
 Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

 
§ 10 

 
Ogłoszenie wyników następuje bezpośrednio po obradach jury Konkursu. Termin 

rozdania nagród jest zależny od sytuacji pandemicznej.  
Niezależnie od otrzymanych nagród i wyróżnień każdy uczestnik otrzymuje 

pamiątkowy dyplom potwierdzający jego udział Konkursie. 
Informacja o wynikach Konkursu zamieszczona będzie na stronie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu (www.lo.strzegom.pl). 
 

§11 
 

 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie skanu Karty Zgłoszeniowej 
z odręcznym podpisem oraz filmu z recytacją. W przypadku Uczestników niepełnoletnich 
Karta zgłoszeniowa musi być podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna. 
 

§12 
 

 Nadesłanie Karty Zgłoszeniowej oraz filmu z recytacją jest jednoznaczne z 
akceptacją warunków regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia. 10 maja 2018 
r. (Dz. U. 2018, poz. 1000) 
 

§13 
Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu.  
Informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczone na stronie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu. 
 Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych 

interpretacji rozstrzygają Organizatorzy. 
Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Pani Eweliny 

Maćkiewicz oraz Pani Małgorzaty Kucharskiej drogą elektroniczną. 
 
 

  
 
 
 


