
 

Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Recytatorski 

   dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

w ramach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa   kulturowego z uwzględnieniem 
Obchodów Stulecia Powrotu Części Górnego Śląska do Polski 

"Polska myśl narodowa na Górnym Śląsku. Rok 1922”  

organizowany przez Stowarzyszenie dla Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej oraz  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej   w 
Dąbrowie Górniczej 

Regulamin do pobrania oraz karta zgłoszenia na stronie www.stowarzyszenierazemdocelu.pl 
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Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Recytatorski 

   dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

w ramach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa   kulturowego z uwzględnieniem 
Obchodów Stulecia Powrotu Części Górnego Śląska do Polski 

"Polska myśl narodowa na Górnym Śląsku. Rok 1922” 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
RECYTATORSKO  

ORGANIZATORZY KONKURSU : 

➢ Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

➢ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci I Młodzieży  

Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej 

 

PARTNERZY KONKURSU  

➢ Fundacja Bliżej Marzeń 

➢ Nasze sprawy  

https://witkac.pl/?id=332051#/offer/view
https://witkac.pl/?id=332051#/offer/view


 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych  z orzeczeniami o niepełnosprawności, 

szkół ponadpodstawowych  z orzeczeniami o niepełnosprawności z całej Polski. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie przez każdegoz uczestników jednego 

utworu poetyckiego  lub fragmentu prozy tematycznie związanych z odzyskaniem niepodległosci 

przez Polskę. 

3. Łączny czas prezentacji do 3 minut. 

4. Szkoła może wytypować najwyżej trzech kandydatów. 

5. Uczestnicy będą oceniani w grupach wiekowych: szkoła podstawowa klasy I-III, klasy IV-VIII, szkoły 

ponadpodsawowe liceum ogólnokształcace, branżowa szkoła I stopnia. 

6. Oceny prezentacji dokona niezależne jury według następujących kryteriów: 

➢ dobór repertuaru,  

➢ interpretacja tekstów,  

➢ kultura słowa,  

➢ ogólny wyraz artystyczny. 

CELE KONKURSU  

1. Popularyzacja  poezji i prozy niepodległościowej 

2. Zapoznanie z losami Śląska i jego mieszkańców 

3. Zwrócenie uwagi na związek pomiędzy literaturą a życiem narodu i losami jednostki.  

4. Propagowanie wśród młodego pokolenia postawy patriotyzmu. 

5. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego. 



6. Przygotowanie młodzieży do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym. 

7. Promowanie utalentowanych uczniów z niepełnosprawnościami. 

PRZEBIEG KONKURSU  

1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i składa się wyłącznie z jednego etapu. 

2. Uczestnicy nagrywają swoją interpretację wybranego wiersza lub fragmentu prozy, a następnie 

zapisują je w pliku wideo na dowolnym nośniku pamięci (płyta CD, DVD, pen-drive) w jednym z 

następujących formatów: MP4, AVI, WMV. 

3. Gotowy nośnik pamięci wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnicy przesyłają za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. 
Swobodna 59 

41-303 Dąbrowa Górnicza 
z dopiskiem P. Aneta 

Pukacz 

lub mail z załacznikiem apukacz@sosw.dg.pl 

TERMINARZ KONKURSU:  

07.11.2022r. – przesłanie nagranych materiałów na podany adres (liczy się data stempla 

pocztowego).  

11.11.2022r. – ogłoszenie wyników na stronie internetowej www.stowarzyszenierazemdocelu.pl,   

LAUREACI, NAGRODY  

Laureaci Konkursu w każdej grupie wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.   

Kontakt do organizatorów: 

Marzena Krupa-Garwol  tel.794110543 

Aneta Pukacz  tel. 504272863 



            KARTA ZGŁOSZENIA 
na 

Ogólnopolski Integracyjny  Konkurs Recytatorski 

"Polska myśl narodowa na Górnym Śląsku. Rok 1922”  

1. Nazwa szkoły/placówki:  

2. Adres:  

Telefon:                                                                    e-mail: 

3. Nazwiska i imiona opiekuna/ów (wraz z e-mailem i  telefonem od 

wybranejosoby  w celu bieżącego kontaktu): 

4. Tytuł utworu: 

5. Czas trwania utworu: 

6. Prosimy o dostarczenie  nagrania wraz z załącznikami (Karta zgłoszenia, 

Oświadczenia z wymaganymi podpisami-poniżej):  e-mail 

apukacz@sosw.dg.pl do dnia 07.11.2022 r.   

lub pocztą na adres SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,                           

ul. Swobodna 59,  41-303 Dąbrowa Górnicza 

 

 

 

 



1. W związku z udziałem mojego dziecka ………………………………………………w 

Ogólnopolski Integracyjny  Konkurs Recytatorski "Polska myśl narodowa na 

Górnym Śląsku. Rok 1922”  wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych 

wizerunkowych. Informuję, że zostałam/em poinformowany/a, iż podanie danych 

jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, poprawienia ich 

oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody. 

………………………………………… 

 data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

  

2. Niniejszym, działając we własnym imieniu i jako opiekun Uczestników 

Festiwalu, zgłaszam chęć uczestnictwa w Ogólnopolskim Integracyjnym Konkursie 

Recytatorskim  "Polska myśl narodowa na Górnym Śląsku. Rok 1922”   

organizowanym przez Stowarzyszenie dla Dzieci  i Młodzieży Niepełnosprawnej 

Razem do Celu i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej w ramach programu finansowanego z budżetu Samorządu 

Województwa Śląskiego. Oświadczam, że zapoznałem/am się  z Regulaminem  

Konkursu i przyjmuję określone w nim  warunki uczestnictwa. 

……………………..…....................., dnia ….........…  2022roku 

                                                    

………………………………… 

                                                                       (podpis) 

 


