
XII MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY 
im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem” 

 
Organizator: 
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Honorowy Patronat: 

Pani Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
Pan Robert Gaweł, Wielkopolski Kurator Oświaty 
Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański 
Jego Ekscelencja Arcybiskup Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski 

 
REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
 
UWAGA: W konkursie nie mogą brać udziału laureaci I, nagrody  
w dotychczasowych edycjach konkursu 
 
I. Postanowienia ogólne 
Celem konkursu jest popularyzacja twórczości poetyckiej Włodzimierza Pietrzaka. 
 
1.1. Czas trwania konkursu  od 1.10.2019 r. do 12.02.2021 r. 
1.2.     Kategorie uczestników: 
            
           Kategoria 8 - 12 lat 
           Kategoria 13 - 16 lat 
           Kategoria 17 -  25 lat 
 
II. Warunki Uczestnictwa 
 
2.1.   Konkurs adresowany jest do uczestników w wieku od 8 do 25 lat. 
2.2.   Warunkiem uczestnictwa w konkursie recytatorskim  jest przysłanie  
         karty zgłoszeniowej  (załącznik).   
2.3. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do nadesłania karty zgłoszeniowej  listem         
poleconym  do 12.02.2021 roku i przesłanie tytułów wierszy, które uczestnik będzie 
recytować.  
2.4. Zgłoszenia przysłane po upływie wyznaczonego terminu nie będą przyjmowane. 
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i zaginięcie zgłoszenia  
w transporcie pocztowym. 
2.6. Uczestnik konkursu prezentuje 3 (trzy) dowolne utwory – wiersze Włodzimierza 
Pietrzaka. 
 
Uwaga: należy wybrać utwory tylko spośród zamieszczonych na stronie 
internetowej: www.civitaschristianaturek.eu 
Podczas  konkursu uczestnik recytuje jeden wiersz wybrany przez jury.   
 
 

http://www.civitaschristianaturek.eu/


 
 
2.7.  Szkoły, stowarzyszenia, kluby, domy kultury,  biblioteki i parafie reprezentują      

  tylko 3 osoby.  
2.8.   Osoby, które przyjadą na konkurs, a nie przyślą karty zgłoszeniowej, nie będą  
          mogły brać udziału w konkursie recytatorskim. 
2.9.   Uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych oceniać będzie    
          profesjonalne jury powołane przez organizatorów. 
2.10.  Udział w konkursie i podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolny. 
2.11.   Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zastrzega sobie prawo do      
           bezpłatnego wykorzystania wizerunku i  danych osobowych do  przetwarzania na   
          potrzeby konkursu i wystaw, we wszystkich publikacjach, prezentacjach TV,    
          internetowych, prasowych, a także  na innych nośnikach przetwarzania danych. 
 2.12.  Zgłoszenia należy nadesłać na adres: 

 
MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY 

im. Włodzimierza Pietrzaka 
RECYTACJA 

ul. Kolska Szosa 10/21 
62-700 Turek 

POLSKA 

 
2.13.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie zgłoszeń, 
które naruszają regulamin konkursu. 
 
III. Zasady przyznawania  nagród w konkursie 
 
3.1.    Organizator konkursu  powołuje niezależne profesjonalne jury, które przyzna 
          nagrody. 
 
         Kryteria oceny: interpretacja tekstu, kultura słowa  
         (dykcja, intonacja, tempo  recytacji, akcentowanie – ogólny wyraz artystyczny). 
 
3.2.    Jury przyznaje nagrody w następujących kategoriach: 
           
           Kategoria 8 - 12 lat 
           Kategoria 13 - 16 lat 
           Kategoria 17 - 25 lat 
 
           Laureaci I, II i III nagrody otrzymują  nagrody rzeczowe na Gali  finałowej  
           24.04.2021 roku w Kaliszu. 
           Laureaci wyróżnień otrzymują dyplomy. 
 
3.3.   Podział nagród należy do organizatora.    
3.4.   Laureatowi konkursu nie przysługuje prawo zamiany nagrody na ekwiwalent     
         pieniężny, ani zamiany na inną nagrodę. 



 
3.5.   Werdykt jury konkursu recytatorskiego jest nieodwołalny. 
3.6.   Organizator nie odpowiada za skutki podania przez uczestnika konkursu 
         nieprawdziwych danych, lub danych osób trzecich, a zwłaszcza za wynikającą  
         z  tego niemożność skontaktowania się z uczestnikiem. 
3.7. Przesłuchania uczestników konkursu recytatorskiego odbędą się w marcu    
      2021 roku w Kaliszu 
 
IV. Realizacja nagród 
4.1.  Uczestnicy konkursu  i opiekunowie zostaną powiadomieni  o werdykcie jury przez    
        organizatora. 
4.2.  Uczestnik przyjeżdża na konkurs recytatorski  na własny koszt.  
4.3.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu. 
4.4.  Wykładnia i interpretacja regulaminu konkursu należy wyłącznie do organizatora. 
4.5.  W sytuacjach nieobjętych regulaminem  decyzje podejmuje dyrektor konkursu.  
4.6.  Od decyzji  organizatora  nie przysługuje odwołanie. 
 
        Uwaga: 

Uprzejmie prosimy wszystkich uczestników konkursu, nauczycieli i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży poniżej 18 
lat o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu. Pozwoli to na uniknięcie potencjalnych nieporozumień 
związanych z przebiegiem konkursu,  a także z przyznaniem nagród. 

 
Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać, wysyłając zapytanie na 
adres:  konkurspietrzak@interia.eu 

 
www.civitaschristianaturek.eu 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie, czekają atrakcyjne nagrody 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA KONKURS RECYTATORSKIM 
UWAGA WYPISUJEMY TLKO  KOMPUTEROWO 

Należy wypełnić obowiązkowo wszystkie pola 

 
 

NAZWISKO 
 

 
IMIĘ 

 
KATEGORIA 

 
WIEK 

 
 
 

   

 

 
WIERSZE WYBRANE PRZEZ UCZESTNIKA 

 
1. 

 
2. 

3. 

 
ADRES UCZESTNIKA Z   KODEM POCZTOWYM 

 
TELEFON  UCZESTNIKA 

 
 
 

 

 
 
    EMAIL UCZESTNIKA KONKURSU 
 
 

 

 
 

 
 

NAZWISKO (opiekuna, nauczyciela, instruktora) 

 

 
 

IMIĘ 

  
NAZWA INSTYTUCJI KULTURALNEJ, 
SZKOŁY, PARAFII, STOWARZSZENIA 
Z ADRESEM  I KODEM POCZTOWYM 

 

   
 
 
 
 

 
TELEFON KONTAKTOWY OPIEKUNA 

 
E-MAIL KONTAKTOWY OPIEKUNA 

  
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

Oświadczenie Załącznik do Regulaminu Konkursu Recytatorskiego 
 

XII MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY EDYCJA Recytatorska 
„Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem” 

(oświadczenie składane jest razem z pracami nadesłanymi na konkurs) 
 

 ____________________________                                 _______________________________ 
Imię i nazwisko, klasa i wiek uczestnika                                           adres zamieszkania, kod pocztowy  

 

______________________                        ______________________________ 
     telefon, email uczestnika               nazwa, adres szkoły z telefonem i email 

 
 

1. Na podstawie z art. 6 ust. 1 lita. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych oraz małoletniego uczestnika konkursu przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas 
Christiana w Turku w celu wzięcia udziału w XII Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. 
Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”  w zakresie: imię i 
nazwisko autora, wiek autora oraz imię  i nazwisko rodzica / opiekuna 
 
............................................ 
 
data i podpis rodzica / opiekuna  
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 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 
tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych) – zwanego dalej 
Rozporządzeniem, informujemy, iż : 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w 
Turku, ul. Kolska Szosa 10/21, 62-701 Turek.  
3) Administrator danych osobowych - Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Turku  - 
przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia konkursu. 
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a) możliwości wzięcia udziału w XII Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza 
Pietrzaka 
b) odebrania nagrody w konkursie  
c) udostępnienia informacji o zwycięzcach  
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych 
osobowych będą podmioty, którym przekazanie Pana / Pani danych następuje na podstawie Pana/ Pani 
wniosku lub zgody.  
6) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku po zakończeniu 
konkursu. 



7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu 
do treści swoich 
danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo 
do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów 
prawa, 
8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  
art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zobowiązującym prawem. 
9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w 
Katolickim Stowarzyszeniu Civitas Christiana w Turku przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem udziału w 
konkursie.  
11) Pani/Pana dane będą przetwarzane w informatycznych systemach informacyjnych. 
12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
 
 
zapoznałam / zapoznałem się 
 
......................................................... 
data, imię i nazwisko rodzica / opiekuna 
 
 
Wyrażam  zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Katolickie 
Stowarzyszenie Civitas Christiana  
w Turku wizerunku mojego dziecka / mojego podopiecznego w formie fotografii, nagrań lub innych form 
utrwalania wizerunku dla celów związanych z promocją działalności Katolickiego Stowarzyszenia Civitas 
Christiana w Turku. 
 
Wizerunek będzie rozpowszechniany wyłącznie w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej 
www.civitaschristianaturek.eu 
 
 
 
................................................... 
podpis rodzica / opiekuna 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.civitaschristianaturek.eu/

