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Regulamin konkursu 

„ZAWSZE WIERNI” 

Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy 

dla uczniów szkół podstawowych (kl. 7-8), 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 

Aktualizacja na 2022 rok 

VII edycja – ZDALNA  

 

Wstęp  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu 

recytatorskiego pod nazwą Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy ZAWSZE 

WIERNI zwanego dalej Konkursem. 

2. Konkurs przebiega w 3 etapach: 

 eliminacje szkolne, które przeprowadzają Organizatorzy 

Eliminacji Szkolnych (szkoły aktywne w konkursie); 

 eliminacje powiatowe, które przeprowadzają Organizatorzy 

Eliminacji Powiatowych (placówki oświatowe, instytucje kultury); 

 finał wojewódzki, który przeprowadzają Organizatorzy Główni. 

Organizatorzy Eliminacji Szkolnych (szkoły aktywne w konkursie), 

Organizatorzy Eliminacji Powiatowych (placówki oświatowe, instytucje 

kultury), Organizatorzy Główni zwani są dalej Organizatorami.  

3. Porządek wydarzeń realizowanych w ramach Konkursu przedstawia 

KALENDARZ DZIAŁAŃ związanych z konkursem „ZAWSZE WIERNI”, 

zwany dalej Kalendarzem.  

 

I Organizatorzy Główni: 

 Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach 

 Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Sędziszowie Młp.  

 

II Organizator eliminacji powiatowych dla powiatu ropczycko – 

sędziszowskiego: 

 

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach 

 

III Cele konkursu: 

1. Rozbudzanie zainteresowań literaturą oraz historią najnowszą Polski i jej 

bohaterami.  

2. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej.  

3. Upowszechnianie kultury żywego słowa. 

 



2 
 

IV Repertuar i nagranie recytacji 

 

 Poszukiwania repertuarowe mają uwzględniać teksty polskich twórców 

powstałe po 1918 r., aż do czasów współczesnych. Utwory, które 

realizując motyw „zawsze wierni”, rozwijają rozumienie pojęć: ojczyzna, 

patriotyzm, honor, bohater, żołnierz niezłomny, wierność, wartości, 

niepodległość, wolność. Recytowane teksty mogą wpisywać się w 100-

lecie odzyskania niepodległości, w 40. rocznicę wprowadzenia stanu 

wojennego lub 80. rocznicę powstania Armii Krajowej.  

 Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie tekstu utworu 

(wiersza lub fragmentu prozy) i nagranie jego recytacji (plik video) 

Dopuszcza się kompilację teksów. 

 Rejestracja prezentacji powinna być wykonana w warunkach 

domowych lub szkolnych. Należy zadbać o jej dobrą jakość 

(wyeliminowanie echa, szumów, głosów z zewnątrz, itp.). Rejestracja 

powinna być wykonana z odległości, która umożliwi ujęcie całej postaci 

recytatora (stosowny strój) na neutralnym tle, bez użycia dodatkowych 

rekwizytów, elementów scenografii. Plik nie może być montowany                     

i udoskonalany po nagraniu. Czas nagrania nie może przekroczyć                

5 minut.   

 Plik filmowy z nagraniem nazywamy następująco: imię_nazwisko 

uczestnika.  

 

 

V Zasady uczestnictwa:  

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (kl. 7-

8), szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych.  

2. Jury oceniać będzie uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) szkoła podstawowa (kl. 7-8), 

b) szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne.  

3. Uczestnicy wezmą udział w 3 etapach: 

a) szkolnym – szkoła przeprowadza eliminacje we własnym zakresie. 

Do etapu Powiatowego szkoła typuje max. 2 przedstawicieli, chyba że 

Organizator Powiatowy ustali inaczej.  

b) powiatowym - eliminacje przeprowadza Organizator Powiatowy                       

we wskazanym przez siebie miejscu i czasie zgodnie z Kalendarzem.                     

Do finału wojewódzkiego Organizator Powiatowy przyznaje nominacje                

w liczbie zależnej od liczby powiatów biorących udział w konkursie.                     

Po potwierdzeniu aktywności w konkursie przez Organizatorów 

Powiatowych decyzję o liczbie finalistów podejmuje Organizator 

Główny;  

c) wojewódzkim – finał konkursu w PCEK w Ropczycach.  
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4. Ocenie, na wszystkich etapach, podlega jedno (to samo) nagranie recytacji 

zgłoszone do konkursu.  

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

6. Zgłoszenie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 

warunków niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych rodziców/ opiekunów prawnych uczestnika i uczestnika 

konkursu oraz na rozpowszechnianie wizerunku i nagrania video uczestnika                 

w zakresie wskazanym w Karcie zgłoszenia.  

7. Kompletne zgłoszenie, tj.: 

 Plik video w formacie MP4 z nagraną prezentacją, 

 wypełnioną czytelnie i kompletnie  Kartę zgłoszenia, czyli Załącznik nr 

1 do Regulaminu (skan lub zdjęcie) 

należy przesłać Organizatorowi eliminacji powiatowych drogą elektroniczną 

najlepiej poprzez We Transfer www.wetransfer.com na adres e-mail: 

elzbieta.orzech@pcek-ropczyce.pl w nieprzekraczalnym terminie 10 marca 

2022 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

 

Instrukcja przesyłania materiałów konkursowych:  

Wejść na stronę www.wetransfer.com . Najlepiej dokonać tłumaczenia strony 

na język polski. W polu „Wyślij wiadomość do” należy wpisać właśnie ten 

adres: elzbieta.orzech@pcek-ropczyce.pl. W polu „Twój email (Your email)” 

należy wpisać adres e-mail podany w Karcie zgłoszenia. W polu „Wiadomość 

(Message)” należy podać imię  i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkoły, którą 

reprezentuje recytujący. Następnie dodać pliki. Na swój podany w okienku 

transferu adres e-mail otrzymacie Państwo kod, który trzeba wpisać                        

w tym samym okienku na stronie We Transfer i kliknąć aktywne wtedy 

polecenie „Zweryfikuj”.  

Proszę upewnić się, jeśli to możliwe, np. telefonicznie, czy transfer się 

powiódł i pliki dotarły.   

VI Kryteria oceny:  

 dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie 

do możliwości wykonawczych uczestnika, jego wieku, itp.); 

 kultura słowa (dykcja, emisja, intonacja, modulacja); 
 interpretacja utworu; 
 forma prezentacji – nagranie (unikać środków pozasłownych, np. 

kostiumu, podkładu muzycznego, scenografii, rekwizytów, gestów 

ilustrujących tekst); 

 ogólny wyraz artystyczny (naturalność wykonawcy, osobowość 

sceniczna). 

 

 

 

http://www.wetransfer.com/
mailto:elzbieta.orzech@pcek-ropczyce.pl
mailto:elzbieta.orzech@pcek-ropczyce.pl
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VII Jury 

 

Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez Organizatora na każdym                     

z trzech etapów konkursu.  

 

VIII Nagrody  

 

1. Organizatorzy główni zapewniają nagrody rzeczowe jedynie                            

dla laureatów finału wojewódzkiego. Organizator Główny zapewnia 

minimum 3 nagrody (I miejsce, II miejsce, III miejsce) dla każdej z obu 

kategorii wiekowych. Organizator Główny zastrzega sobie możliwość 

zwiększenia ilości i rodzaju nagród. 

2. Organizator Eliminacji Powiatowych przyznaje nagrody                        

wg własnych możliwości i ustaleń. 

3. Dla wszystkich uczestników Konkursu Organizator na każdym etapie 

konkursu przygotuje dyplomy za udział.  

4. Wszystkie dyplomy i nagrody będą przekazywane w sposób ustalony 

przez Organizatora na każdym etapie konkursu w sposób bezpieczny, 

dostosowany do sytuacji i zaleceń epidemicznych.  

 

IX Sprawy organizacyjne  

 

Szczegółowych informacji na temat eliminacji powiatowych konkursu                  

dla powiatu ropczycko-sędziszowskiego udziela:  

Elżbieta Orzech (animator kultury w PCEK w Ropczycach) 

elzbieta.orzech@pcek-ropczyce.pl  

Tel. 17 722 23 45; Tel. kom. 887 788 412 

 

X Warunki końcowe:  

 

1. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są Karta zgłoszenia 

i Kalendarz działań.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian 

w Regulaminie i jego ostatecznej interpretacji ze względu na sytuację 

pandemiczną w kraju. 

 

Koordynator Konkursu ZAWSZE WIERNI” Wojewódzki Turniej 

Poezji i Prozy 

Elżbieta Orzech (PCEK w Ropczycach) 

elzbieta.orzech@pcek-ropczyce.pl  

Tel. 17 722 23 45; tel. kom. 887 788 412 

 

 

 

mailto:elzbieta.orzech@pcek-ropczyce.pl
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Zał. nr 1 do Regulaminu konkursu ZAWSZE WIERNI  

Karta zgłoszenia uczestnika do konkursu: „ZAWSZE WIERNI” 

Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy 

VII edycja – ZDALNA 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika*……………………………………………………… 

2. Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………..  

3. Klasa ………………………………………………………………………………….. 

4. REPERTUAR: PROZA/ WIERSZ** 

AUTOR I TYTUŁ: ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

5. Adres e-mail do kontaktu: ……………………………………………………….. 

6. Adres do korespondencji: ………………………………………………………… 

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

4. KLAUZULA ZGODY:  

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych 

osobowych/danych osobowych mojego dziecka** w postaci imienia, 

nazwiska, nazwy szkoły i klasy, do której uczęszcza, adresu e-mail, 

adresu do korespondencji przez Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej 

w Ropczycach z siedzibą: ul. Mickiewicza 10, 39–100 Ropczyce w celu 

organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu ZAWSZE WIERNI oraz 

w celu dostarczenia dyplomu i ewentualnej nagrody w konkursie. 

Oświadczam, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednak konieczne 

do realizacji celów, w jakich zostały zebrane i są one zgodne z prawdą. 

2) Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne, bezterminowe 

wykorzystywanie, utrwalanie, rozpowszechnianie mojego 

wizerunku/wizerunku mojego dziecka**  

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

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

utrwalonego podczas nagrania recytacji zgłoszonej do WTPiP ZAWSZE 

WIERNI, którego byłam (-em)/moje dziecko było** uczestnikiem, przez 

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach z siedzibą: 

ul. Mickiewicza 10, 39–100 Ropczyce do promowania, archiwizowania 

działań związanych z realizacją konkursu WTPiP ZAWSZE WIERNI. 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji poprzez 

upowszechnianie fotografii oraz materiałów filmowych, w tym na 

publikację mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka** na antenie tv 

i radiowej, stronie internetowej (w tym na stronie PCEK na Facebooku), 

stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ropczycach (w tym na 

stronie SP w Ropczycach na Facebooku), w czasopiśmie, przez media: 

TVP3 Rzeszów, TV Sędziszów Małopolski, Telewizja Miejska Ropczyce, 
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Polskie Radio Rzeszów, „Via” Katolickie Radio Rzeszów, „Super Nowości”, 

„Nowiny”, „Reporter Gazeta”, Tygodnik „Solidarność”, Portal Ropczycko-

Sędziszowski RRS24.NET, portal „Twój Powiat”. Niniejsza zgoda jest 

nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

3) A) Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Powiatowe Centrum 

Edukacji Kulturalnej w Ropczycach, ul. Mickiewicza 10, 39-100 Ropczyce 

i innych Organizatorów Konkursu nagrań video zgłoszonych w ramach 

udziału w Konkursie WTPiP ZAWSZE WIERNI we wszelkich celach 

związanych z realizacją tego Konkursu. B) Udzielam Powiatowemu 

Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach i innym Organizatorom 

Konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie 

ze zgłoszonej przeze mnie pracy konkursowej (plik z nagraniem video), 

z podaniem imienia i nazwiska autora, na wszelkich polach eksploatacji, 

w szczególności w zakresie publikowania w prasie i innych 

wydawnictwach, nadawania w telewizji i radio, wyświetlania, 

zamieszczania w Internecie w całości lub fragmentach, zamieszczania 

w spotach reklamowych emitowanych za pomocą różnych nośników, 

powielania na różnych nośnikach, stosownie do potrzeb PCEK 

w Ropczycach, w tym we wszelkich materiałach służących promocji 

reklamie i marketingowi PCEK w Ropczycach, bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych oraz za pośrednictwem dowolnego nośnika 

i medium (w szczególności prasy, telewizji naziemnej i satelitarnej, 

Internetu - w tym na portalach społecznościowych - oraz wydruku). C) 

Oświadczam, że wykorzystywanie pracy konkursowej zgodnie z niniejszą 

zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. D) 

Przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora 

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji 

wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062). 

 

………………..……………………………….    

Czytelny podpis osoby (nie)pełnoletniej 

 

………………………………………………….…………………………………….  

Czytelne podpisy opiekunów prawnych*** 

 

4) Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej 

w pkt. 5 niniejszego oświadczenia.  

5) Zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu konkursu WTPiP ZAWSZE 

WIERNI i akceptuję jego zasady.   
 

………………..……………………………….    
Podpis osoby (nie)pełnoletniej  

  

………………………………………………….……………………………………. 

Podpisy opiekunów prawnych***  
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5. KLAUZULA INFORMACYJNA:  

1) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy 

konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach z siedzibą: 

ul. Mickiewicza 10, 39–100 Ropczyce. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się 

będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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), zwane dalej RODO. 2) Kontakt e-mail do inspektora danych 

osobowych: inspektor.odo@onet.pl. 3) Dane osobowe uczestników i laureata będą 

przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach 

promocji konkursu WTPiP ZAWSZE WIERNI 4) Dane osobowe są przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. 5) Podanie danych osobowych ma charakter 

dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 6) Odbiorcami Państwa 

danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych do 

przetwarzania danych, prasa, media oraz serwis WeTransfer. 7) Państwa dane 

osobowe przechowywane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 8) Przysługuje Państwu prawo do: 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania 

od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania (w 

przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych. 9) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10) Z uwagi na wykorzystanie serwisu WeTrnasfer dane osobowe mogą być 

przekazywane do państwa trzeciego. Jednakże serwis ten podejmuje środki 

techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed utratą lub innymi 

formami bezprawnego przetwarzania. Podczas przesyłania, gdy dane są 

przechowywane na serwerach i podczas pobierania, treść jest szyfrowana i wysyłana 

tylko przez bezpieczne połączenie (https). Serwery, których używa ten serwis, są 

zgodne z RODO i bezpieczne. 11) Dane uczestników konkursu nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

 

 

………………..……………………………….    

Podpis osoby (nie)pełnoletniej  

 

………………………………………………….…………………………………….  

Podpisy opiekunów prawnych*** 

 

 
* wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI/ CZYTELNIE   

**niepotrzebne skreślić   

***jeśli uczestnik jest niepełnoletni podpisy składają uczestnik i rodzice/opiekunowie 

prawni (oboje) 
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Zał. nr 2 

do Regulaminu konkursu ZAWSZE WIERNI  
 

KALENDARZ DZIAŁAŃ związanych z konkursem „ZAWSZE WIERNI” 
Wojewódzki turniej poezji i prozy  

dla uczniów szkół podstawowych (KL. 7-8), ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 

(VII edycja - zdalna) 

 

AKTYWNOŚĆ TERMIN i MIEJSCE UWAGI 

Warsztat recytatora – szkolenie dla 
nauczycieli przygotowujących 
uczniów do konkursu ZAWSZE 
WIERNI 

11 stycznia 2022 r. (wtorek) 
Powiatowe Centrum Edukacji 
Kulturalnej w Ropczycach  

Zgłoszenia przyjmowane pod 
nr tel. 887788412 do dnia 10 
stycznia 2022 r.  
Liczba miejsc ograniczona.  

ELIMINACJE POWIATOWE 

Uczestnicy/szkoły przesyłają 
kompletne zgłoszenia, czyli: 

 plik video w formacie MP4 z 
nagraną recytacją, 

 wypełnioną czytelnie i 
kompletnie  Kartę zgłoszenia, 
czyli Załącznik nr 1 do 
Regulaminu (skan lub 
zdjęcie/zdjęcia) 

Organizatorowi eliminacji 
powiatowych.  

Do 10 marca 2022 r. Adres e-mail: 
elzbieta.orzech@pcek-
ropczyce.pl  

Przesłuchania  Od 11 do 16 marca 2022 r. 
 

W PCEK  
Bez udziału publiczności  

Opublikowanie wyników eliminacji 
powiatowych na stronie www. 
Organizatora  

Do 18 marca 2022 r.  

FINAŁ WOJEWÓDZKI 

Organizatorzy eliminacji powiatowych 
przesyłają kompletne zgłoszenia 
finalistów, czyli: 

 plik video w formacie MP4 z 
nagraną recytacją, 

 wypełnioną czytelnie i 
kompletnie  Kartę zgłoszenia, 
czyli Załącznik nr 1 do 
Regulaminu (skan lub 
zdjęcie/zdjęcia)  

do Powiatowego Centrum Edukacji 
Kulturalnej w Ropczycach 

Do 17 marca 2022 r. Adres e-mail: 
elzbieta.orzech@pcek-
ropczyce.pl  

Przesłuchania finałowe  Od 22 do 23 marca 2022 r. 
PCEK w Ropczycach  

W PCEK  
Bez udziału publiczności 

Opublikowanie wyników konkursu na 
stronie PCEK w Ropczycach 

Do 25 marca 2022 r. 
www.pcek-ropczyce.pl  

 

 

mailto:elzbieta.orzech@pcek-ropczyce.pl
mailto:elzbieta.orzech@pcek-ropczyce.pl
mailto:elzbieta.orzech@pcek-ropczyce.pl
mailto:elzbieta.orzech@pcek-ropczyce.pl
http://www.pcek-ropczyce.pl/

