
X WIOSENNY KONKURS RECYTATORSKI 
W JĘZYKU ANGIELSKIM 

„SPRING POEM CONTEST 2018” 
 

REGULAMIN 
 
 
ORGANIZATOR: 
 
Centrum Zasobów Języka Angielskiego 
Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji 
al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 
Tel. 91 422 99 59, fax. 91 422 52 62 
E-mail: palac@palac.szczecin.pl  
 
MIEJSCE KONKURSU, TERMINY, ADRESACI: 
 
1. Konkurs jest organizowany w siedzibie Pałacu Młodzieży – PCE, al. Piastów 7, 70-327 

Szczecin w terminie 11 kwietnia 2018 r. od godz. 11.00 do 13.00. 
2. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 0-III przedszkoli i szkół podstawowych. 
3. Zgłoszenia można dokonać tylko poprzez wypełnienie i przesłanie załączonej karty 

zgłoszeń (dostępnej również na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w zakładce 
„Konkursy”). 

4. Zgłoszenie można dostarczyć osobiście (al. Piastów 7, sala 104), przesłać pocztą 
(decyduje data dotarcia do siedziby Organizatora), faxem (91 422 52 62) lub mailem 
na adres Centrum Zasobów: centrum.zdja@palac.szczecin.pl najpóźniej do 
4 kwietnia 2017 r. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą uwzględnione. 

5. Do zgłoszenia należy dołączyć tekst recytowanego utworu. 
 
CELE KONKURSU: 
 
1. Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich. 
2. Poszerzenie wiedzy o języku angielskim. 
 
ZASADY UCZESTNICTWA: 
 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-III. Recytacje będą oceniane 

w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-I oraz II-III. 
2. Każda szkoła/przedszkole może zgłosić maksymalnie 4 uczestników, w dowolnych 

konfiguracjach – po dwóch w obu kategoriach, jednego z grupy młodszej i trzech ze 
starszej (lub odwrotnie), bądź 4 z tej samej grupy wiekowej. 

3. Tematem konkursu jest wiosna. Wiersze – w języku angielskim – powinny dotyczyć 
bezpośrednio tej pory roku lub wiązać się z nią w sposób ogólny (np. opisywać 
przyrodę, prace w ogródku, pogodę itp.). 

4. Recytatorów obowiązuje strój galowy. Nie dopuszcza się stosowania żadnych 
dodatkowych elementów w postaci rekwizytów, podkładów muzycznych, gestykulacji 
itp. 

5. Objętość recytowanego utworu musi mieścić się w przedziale 12 – 32 wersy.  
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WYNIKI KONKURSU, NAGRODY: 
 
1. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja 

Konkursowa.  
2. Komisję powołuje Organizator. 
3. Komisja będzie oceniała umiejętność recytacji, poprawność wymowy oraz ogólne 

wrażenie artystyczne. Za każde kryterium można uzyskać maksymalnie 5 punktów. 
Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

4. Komisja przyzna po 3 wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. 
5. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby nagrodzonych uczestników 

w przypadku wyrównanego poziomu recytacji. 
7. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tytułu nieotrzymania nagrody/nagród są  

bezpodstawne i nie podlegają rozpatrzeniu. 
 
DANE OSOBOWE: 
 
1. Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji jest administratorem danych 

osobowych przetwarzanych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. 
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu   

organizowanego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie będą przez niego 
przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) i w celu realizacji Konkursu, wyłonienia 
zwycięzców Konkursu, wręczenia nagród. Dane osobowe mogą być także 
przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych 
celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich 
niepodanie uniemożliwia udział w konkursie. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo 
wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.  

3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, udostępnionych przez uczestnika, 
w dowolnym momencie trwania Konkursu aż do czasu jego rozstrzygnięcia jest 
równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez uczestnika i powoduje 
wykluczenie uczestnika z udziału w Konkursie. 
 
 

UWAGI KOŃCOWE: 
 

1. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:  
 

p. Julita Pilecka 
Centrum Zasobów Języka Angielskiego 
Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji 
al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 
tel. 91 422 52 61 wew. 35 
 
E-mail: centrum.zdja@palac.szczecin.pl 

 
2. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru Organizator nie odpowiada. Prosimy 

o zwrócenie uwagi na swoje rzeczy osobiste (w szczególności przedmioty 

wartościowe). 
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3. Organizator nie ponosi żadnych kosztów udziału uczestników w Konkursie, 

szczególnie kosztów dojazdu. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym 

Regulaminie. O zmianach treści Regulaminu Organizator powiadomi poprzez 

ogłoszenie nowego tekstu Regulaminu z podaniem daty rozpoczęcia jego 

obowiązywania. 

 
 
Regulamin obowiązuje od 1 września 2017 r. 
 


