
„Oswajanie słów jest trudniejsze 

niż oswajanie tygrysów… 

trzeba pokochać je wszystkie  

aby popis wypadł pomyślnie…”(Halina Poświatowska) 

 

Wszystkich miłośników słowa poetyckiego  zapraszamy do udziału w 

 

VI Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Słowem malowane”. 

Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjum oraz klas VII i VIII szkoły podstawowej z powiatu 

biłgorajskiego. 

Regulamin konkursu  

I Organizator konkursu: 

I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju 

 

II Cele konkursu: 

- rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, 

- odkrywanie i rozwijanie zdolności młodzieży, 

- pobudzanie aktywności twórczej. 

 

III Regulamin konkursu: 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas gimnazjalnych i klas VII i VIII szkół podstawowych . 

2. Uczestnicy konkursu prezentują teksty autorów tworzących w XX i XXI wieku. 

3. Do prezentacji konkursowej uczestnicy wybierają jeden wiersz, fragment prozy lub montaż 

tekstów poetyckich. 

4. Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 5 minut. 

5. Każda szkoła może zgłosić do konkursu do trzech uczestników. 

6. Uczestników będzie oceniać jury powołane przez organizatora konkursu. 

7. Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny. 

8. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody, dla wszystkich uczestników pamiątkowe 

dyplomy. 

 

IV Termin i miejsce konkursu 

Konkurs odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. o godzinie 10.00  

w I Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju 

 

V Warunki uczestnictwa 

Warunkiem uczestnictwa  jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres organizatora do  

25 marca 2019 r. z dopiskiem „Konkurs Recytatorski” 

I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju 

ul. T. Kościuszki 41/43 

23-400 Biłgoraj 

tel./fax/ 84- 686-04-42 

e-mail: loonz@lbl.pl 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA 

1. Imię i nazwisko uczestnika 

 

2. Kategoria konkursowa ( poezja, proza, tytuł wybranego utworu, imię i nazwisko 

autora tekstu) 

 

 

 

3. Nazwa i adres szkoły 

 

4. Imię i nazwisko nauczyciela- instruktora 

 

 

5. Telefon kontaktowy 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem VI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 

„Słowem malowane” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

karcie zgłoszenia i publikację wyników konkursu, wizerunku uczestnika w formie zdjęć i filmów 

wykorzystywanych  do dokumentacji i promocji przez I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju, 

zgodnie z Ustawą z dnia  10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) 

oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Szczegółowe Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez I Liceum Ogólnokształcące im. 

ONZ w Biłgoraju można uzyskać na stronie internetowej http://www.loonz.lbl.pl/dokumenty-rodo/ oraz 

w sekretariacie szkoły.  

 

 

_________________________________   ________________________________ 
 (podpis Nauczyciela)       (podpis Rodzica lub prawnego Opiekuna) 

 

 

http://www.loonz.lbl.pl/dokumenty-rodo/

