
 

 

Konkurs recytatorski on-line  – „Podróże z wierszem” 
 

Organizator - Centrum Młodzieży im. dr.  Henryka Jordana w Krakowie 
 
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych Krakowa i w tym roku wyjątkowo będzie się 
odbywał on-line. 
 
Cele konkursu: 
• propagowanie piękna poezji dziecięcej, 
• kształtowanie kultury żywego słowa, 
• doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich. 
 
Warunki uczestnictwa: 
- konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z Krakowa, 
- szkoła może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 10  uczestników, 
- każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji jeden wiersz o tematyce związanej  
z podróżowaniem, zwiedzaniem, poznawaniem i odkrywaniem nowych miejsc, krain, lądów. 
Czas wykonania do 5 minut.  
W tym trudnym dla wszystkich czasie, kiedy podróżowanie jest utrudnione lub niemożliwe, spróbujmy użyć wyobraźni 
i wyruszyć w dal recytując. 
- zgłoszenia do udziału prosimy przesyłać na załączonej karcie do 19.02.2021 na adres e-mail: 
mchodzinska@cmjordan.krakow.pl, 
- następnie do dnia 28.02.2021 należy nadesłać  filmy w formacie mp4  WeTransferem bezpośrednio na adresy e-
mailowe jury, które znajdują się poniżej. Filmowane dziecko, które recytuje wiersz musi  być widoczne w planie 
ogólnym, ma powiedzieć na początku imię i nazwisko, nr szkoły oraz autora i tytuł recytowanego wiersza( wiersz 
recytowany z pamięci).  
Czas wykonania do 5 minut. Organizatorzy dopuszczają formy teatralizacji wypowiedzi tj. łączenie słowa mówionego 
ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem, rekwizytem; w stworzonej bądź wybranej scenerii, także w plenerze. 
Filmy prosimy nadsyłać do 28.02.2021 na adresy e-mail: mchodzinska@cmjordan.krakow.pl, 
akamykowska@cmjordan.krakow.pl, adranka@cmjordan.krakow.pl. 
 
Jury oceni recytowane wiersze do 15.03.2021 i ogłosi wyniki na stronie Centrum Młodzieży: 
www.cmjordan.krakow.pl .  
 
Jury/nagrody:  
Komisję konkursową powołuje organizator. 
Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez komisję konkursową 
15.03.2021 na stronie Centrum Młodzieży - www.cmjordan.krakow.pl.  
W protokole z prac komisji konkursowej opublikujemy tylko imię i nazwisko laureata. 
Nagrody  i dyplomy dla laureatów  można będzie odbierać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym od 22.03.2021 
w Centrum Młodzieży przy ul. Krupniczej 38.  
Decyzja komisji jest niepodważalna. 
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz  pamiątkowe dyplomy. 
 
 
Komisja konkursowa dokona oceny prezentacji w dwu grupach wiekowych: klasy I-IV oraz V-VIII wg 
następujących kryteriów:  
⋅ dobór repertuaru, 
⋅ znajomość tekstu, 
⋅ interpretacja utworu (tempo, intonacja), 
⋅ kultura słowa, 



 

 

⋅ ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny). 
 
 
Uwagi końcowe: 
- regulamin konkursu, karta zgłoszenia  dostępne są również na stronie www.cmjordan.krakow.pl  (zakładka: konkursy, 
festiwale). 
- Organizator zastrzega sobie prawo zmian w terminarzu konkursu oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.  
- Organizator konkursu nie będzie wypłacał uczestnikom konkursu jakichkolwiek środków finansowych, a w 
szczególności nie przewiduje nagród pieniężnych. 
- przesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie recytatorskim jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów 
regulaminu.  
- informacji na temat konkursu udziela Małgorzata Chodzińska, tel. 508 156 144, mchodzinska@cmjordan.krakow.pl. 

 

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OS OBOWYCH  

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych i danych osobowych Waszego 
dziecka\ ucznia  jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 i są one 
podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Ich pobieranie jest zgodne z wymogami prawa 
oświatowego. 

Informujemy, że: 

1. Mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,  
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach. 

3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn., że dane będą przetwarzane na 
podstawie przepisów prawa. 

5. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Dominik Strzebak, UMK,  e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl. 


