
 
41. MAŁY KONKURS RECYTATORSKI 

 
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie ogłasza 41. Mały Konkurs Recytatorski 

dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego. 
Mamy nadzieję, że po raz kolejny Mały Konkurs Recytatorski da młodym ludziom szansę 

na odnalezienie najlepszej interpretacji dzieł wybitnych mistrzów pióra. 
Zachęcamy do sięgania po teksty nowe, rzadko prezentowane, mówiące o tym, 

co jest naprawdę bliskie młodym recytatorom. 
 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

I. ADRESACI 
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych województwa 
lubelskiego. 

 
Jury ocenia recytatorów w kategoriach uczniów klas I-III, IV-VI i VII-VIII. 

 
II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 
Repertuar uczestnika stanowi  jeden  wiersz  lub  fragment  prozy,  nie  prezentowany  
w innych konkursach, tematyka tekstu jest dowolna. Repertuaru nie wolno zmieniać na 
kolejnych etapach konkursu. 

 
Czas występu: maksymalnie do 5 minut. 

 
III. KRYTERIA OCENY 
Jury ocenia dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do 
możliwości wykonawczych recytatora), dykcję, interpretację utworu i ogólny wyraz 
artystyczny prezentacji. 

 
W skład komisji oceniającej nie mogą wchodzić instruktorzy lub nauczyciele, których 
uczniowie biorą udział w Konkursie. 

 
IV. PLAN ORGANIZACYJNY KONKURSU 
Zgodnie z tradycją Konkurs odbywa się w drodze wielostopniowych eliminacji: 
środowiskowych (szkolnych, gminnych, miejskich), powiatowych, wojewódzkich. 

 
TURNIEJE POWIATOWE  

 
Eliminacje powiatowe powinny odbyć się w terminie do 24 maja 2022 r. Ich organizatorzy 
są zobowiązani przesłać protokół i karty uczestników zakwalifikowanych do 
Wojewódzkiego Koncertu Laureatów: 

• mailowo – do 24 maja na adres: wok.oficyna.lublin@gmail.com 
• pocztą tradycyjną – z powodu zmiany lokalizacji WOK prosimy o przesyłanie 

listów jedynie w terminie od 1 do 24 maja na adres: 
 

Centrum Spotkania Kultur 
Plac Teatralny 1 

20-029 Lublin 
WOK – 41. Mały Konkurs Recytatorski 

 
Jury turniejów powiatowych może typować do Wojewódzkiego Koncertu Laureatów po 
jednym recytatorze w każdej kategorii wiekowej (razem - do 3 osób). Istnieje możliwość 
przesunięcia limitu miejsc na inne kategorie, liczba recytatorów zakwalifikowanych do 
Wojewódzkiego Koncertu Laureatów nie może jednak przekroczyć 3 osób. 

 
Powiaty: Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Puławy, Ryki są podzielone na rejony 
(odpowiednio:  Biała   Podlaska   i   Międzyrzec   Podlaski;   Chełm   i   Rejowiec;   Lublin 
i Piotrowice; Puławy, Nałęczów i Kazimierz Dolny; Ryki i Dęblin). 

 
Organizatorzy eliminacji powiatowych  mogą  wyznaczyć  limit  zgłoszeń  dla  każdej 
z gmin lub szkół ze swojego terenu. 

 
 WOJEWÓDZKI KONCERT LAUREATÓW 
Organizator: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 
Termin: 6-7-8 czerwca 2022 r. 
Miejsce:  Wojewódzka  Biblioteka  Publiczna  im.  H.  Łopacińskiego   w   Lublinie 

(ul. Narutowicza 4) 
 

Laureaci turniejów powiatowych otrzymają zawiadomienie o dokładnym terminie występu 
w Lublinie, przyjeżdżają na Koncert Laureatów na koszt własny lub instytucji delegującej. 
WOK zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w Koncercie Laureatów 41. MKR 
zwycięzców innych konkursów o podobnym zakresie wiekowym i tematycznym, których 
jest współorganizatorem. Recytatorzy wykonują jeden tekst, recytowany w eliminacjach 
powiatowych. Jury Wojewódzkiego Koncertu Laureatów wyłoni zwycięzców konkursu. 
Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Werdykt 
Jury jest niepodważalny. 

 
 
 

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udzielają domy i placówki kultury 
organizujące eliminacje powiatowe oraz koordynatorki konkursu z ramienia WOK 
(tel. 81 532 42 08, -09, wew. 27, wok.oficyna.lublin@gmail.com): 

 
Anna Kistelska – Główny Instruktor ds. Literatury i Recytacji 
Dominika Jarosz – Instruktor ds. Recytacji i Teatru 

mailto:wok.oficyna.lublin@gmail.com


W przypadku utrzymania lub zaostrzenia obostrzeń spowodowanych przebiegiem 
pandemii COVID-19, zastrzegamy sobie prawo do zmiany organizacji i przebiegu 
konkursu. Liczymy, że organizatorzy konkursu na etapie powiatowym zechcą również 
przeprowadzić eliminacje on-line. Prosimy Państwa o udział i współpracę. 

 
Organizator informuje, że prowadzi dokumentację fotograficzną i multimedialną imprezy, 
która będzie wykorzystywana bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w kontekście 
dokumentalnym, informacyjnym oraz promocyjnym konkursu przez Wojewódzki Ośrodek 
Kultury w Lublinie. 

 
Placówki kultury upoważnione do delegowania recytatorów na Wojewódzki Koncert 
Laureatów z poszczególnych powiatów (rejonów): 

 
Powiat Biała Podlaska: Bialskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Kultury 
 w Międzyrzecu Podlaskim 
 
Powiat Biłgoraj: Biłgorajskie Centrum Kultury 
Powiat Chełm: Chełmski Dom Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu 
Powiat Hrubieszów: Hrubieszowski Dom Kultury 
Powiat Janów Lubelski: Janowski Ośrodek Kultury  
Powiat Krasnystaw: Krasnostawski Dom Kultury 
Powiat Kraśnik: Gminny Ośrodek Kultury w Dzierzkowicach 
Powiat Lubartów: Dom Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku 
Powiat Lublin: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie (powiat ziemski), 
Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice (powiat ziemski), Dom Kultury   
„Czechów” (powiat grodzki) 
Powiat Łęczna: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej 
Powiat Łuków: Łukowski Ośrodek Kultury 
Powiat Opole Lubelskie: Opolskie Centrum Kultury 
Powiat Parczew: Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie 
Powiat Puławy: Puławski Ośrodek Kultury, Nałęczowski Ośrodek Kultury, Kazimierski 
Ośrodek Kultury 
Powiat Radzyń Podlaski: Radzyński Ośrodek Kultury 
Powiat Ryki: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, 

Miejski Dom Kultury w Dęblinie 
Powiat Świdnik: Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku 
Powiat Tomaszów Lubelski: Tomaszowski Dom Kultury 
Powiat Włodawa: Włodawski Dom Kultury 
Powiat Zamość: Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu 

 
 
 
 

 
 
 

OGŁOSZENIA ORGANIZATORÓW ELIMINACJI 
NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH 

 
 

Organizator:    Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym 
 

Szczebel eliminacji:  Gminne 
 

Termin eliminacji:  12 maja 2022 r. (czwartek), godz. 10:00 
 

  Termin zgłoszenia:  6 maja 2022 r. 
 

Miejsce eliminacji:  Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym  
Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży 
T: 15 873 18 26, M: goktrzydnik@o2.pl 
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Karta uczestnika 41. Małego Konkursu Recytatorskiego 
(wypełnić dużymi literami) 

 
 
 

Imię: ……………………………………………………………………………………………. 
 

Nazwisko: ………………………………………………………………………………………. 
 

Klasa: …………………………………………………………………………………………... 
 
Wiek: …………………………………………………………………………………………… 

 
Miejscowość: …………………………………………………………………………………... 

 
Powiat: …………………………………………………………………………………………. 

 
Nazwa szkoły (placówki), adres z kodem i telefonem: 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

 

Instruktor: ………………………………………………………………………………………. 
 
Adres pocztowy, mail, telefon instruktora: 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
Repertuar (autor, tytuł): 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
.………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

……………………………… 
podpis rodzica/instruktora* 

 
 

* 
Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby Małego Konkursu  Recytatorskiego (zgodnie    
z RODO). Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do organizacji Konkursu. Zostałem/am poinformowany/a, że 
przysługuje mi prawo dostępu do danych, możliwość ich poprawienia lub żądanie zaprzestania ich przetwarzania. 
Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć   
i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących udział w w/w wydarzeniu. 



Klauzula informacyjna 

41. Małego Konkursu 

Recytatorskiego Turniej 

Powiatowy/Wojewódzki 

w Lublinie 

 
Organizatorem 41. Małego Konkursu Recytatorskiego jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w 
Lublinie. 

 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w 

Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, tel. 81 532 49 27, email: 
wok@wok.lublin.pl. 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: 
ana_nowak@o2.pl. 

 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Turnieju 

Powiatowego/Wojewódzkiego 
41. Małego Konkursu Recytatorskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO., tj. 
zgoda. 

 
4. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody dane uczestników Przeglądu, tj.: 

imię, nazwisko oraz wizerunek będą zamieszczone na stronach w celu 

promocji Konkursu: www.wok.lublin.pl, 
 facebook.com/Wojewódzki-Ośrodek-Kultury-w-Lublinie-220078151500185. 

 

5. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody lub przez 
okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie 
przez okres wskazany w przepisach prawa. 

6. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż podmioty 
upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi 
Administrator zawarł umowy powierzenia. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji i promocji 

Turnieju Powiatowego/Wojewódzkiego 41. Małego Konkursu 

Recytatorskiego, organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w 

Lublinie. 
8. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 

podstawie zgody, przysługuje prawo  do cofnięcia  tej zgody  w  dowolnym  

momencie, bez  wpływu na  zgodność  z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, 
usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

10. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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