
 
    

Regulamin konkursu recytatorskiego 

„Ballady i romanse”, 

organizowanego przez 

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie 

 

 
 

1. Postanowienia ogólne:  

 

Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie.  

Konkurs objęty został honorowym patronatem Kuratorium Oświaty w Olsztynie. 

 

2. Cel:  

1) Popularyzacja Roku Romantyzmu Polskiego; 

2) Ukazanie piękna języka ojczystego;  

3) Popularyzacja wybitnych dzieł polskiego romantyzmu, ballad Adama Mickiewicza, wśród 

młodzieży;  

4) Kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości;  

5) Odkrywanie aktorskich i teatralnych talentów; 

6) Popularyzacja wpisujących się w kalendarz szkolnych tradycji „Adamowych” – święta Patrona 

I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. 

 

3. Warunki uczestnictwa:  

 

1) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów  szkół ponadpodstawowych w Olsztynie. 

2) Warunkiem udziału jest zgłoszenie utworu poetyckiego z repertuaru „Ballad i romansów” 

Adama Mickiewicza i jego prezentacja z uwzględnieniem: recytacji wybranego tekstu ( lub jego 

fragmentu) oraz charakteryzacji występującej postaci ( występujących postaci). 

4) Długość prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. 

5) Każda ze szkół może być reprezentowana przez jeden zespół maksymalnie składający się  

     z  3 uczestników.  

6) Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich proszeni są o pisemne wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu. Zgodę należy dostarczyć w dniu 

Konkursu. 

 

4. Terminy:  

 

1) Kartę zgłoszenia, a w niej wybrany do Konkursu tytuł wiersza należy przesłać pocztą 

elektroniczną 

 na adres:  

liceum@lo1.olsztyn.eu 

lub tradycyjną pocztą: 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie 

ul. Mickiewicza 6 



10-551 OLSZTYN 

z dopiskiem „Konkurs 2022” 

 

do dnia 16 grudnia 2022 roku. 

 

2) Konkurs odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Olsztynie, ul. 

Mickiewicza 6, w szkolnej auli dnia 21 grudnia 2022 r., o godz. 9:00.  

 

 

5. Ocena i nagrody:  

 

1) Do przyznawania nagród uprawnione jest jury powołane przez organizatora konkursu; 

2) Jury będzie oceniało prezentację tekstu wybranej ballady ( lub jej fragmentu) wygłaszanego z 

pamięci pod względem zastosowania odpowiedniej charakteryzacji postaci, intonacji, tempa, pauz, 

siły głosu; 

3) Laureaci konkursu zostaną  wyłonieni przez jury większością głosów;  

4) Jury przyznaje po trzy nagrody w obu kategoriach (I, II i III miejsce) oraz wyróżnienia; 

5) Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród; 

6) Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu; 

7) Decyzja jury jest niepodważalna; 

8) Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. 

 

 

6. Postanowienia końcowe:  

 

1) Dostarczenie w terminie KARTY ZGŁOSZENIA oznacza akceptację przez uczestnika 

niniejszego Regulaminu konkursu;  

2) Informacja o wynikach konkursu i laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej  

( https://lo1.olsztyn.pl/ ) oraz na facebooku. 

 

Pytania dotyczące konkursu proszę kierować do Wiesławy Zielińskiej:  

zielinska.wieslawa@lo1.olsztyn.eu 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lo1.olsztyn.pl/
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KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

 „BALLADY I ROMANSE” 

 

A. Uczestnik 

 Imię i nazwisko.................................................................................................................................. 

Adres:     …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mailowy………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa szkoły……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Klasa................. 

B. Nauczyciel -opiekun 

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna .………………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mailowy………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

      C.Repertuar ............................................................................................................................................................................               

   

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

 

                               

Oświadczam, że zapoznałem się z tekstem Regulaminu Konkursu i akceptuję jego treść.   Oświadczam, że zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019  poz. 1781) rozporządzeniem 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,  wyrażam zgodę na przetwarzanie,  wymienionych w Karcie Zgłoszeniowej Uczestnika Konkursu, moich 

danych osobowych przez organizatora konkursu „Ballady i romanse” 

 

……….…………………………………………………. 

                                                                                                                       data, miejsce, podpis Uczestnika 

 

……….…………………………………………………. 

                                                                                                                       podpis Opiekuna 

         (nie dotyczy osób pełnoletnich) 

……….…………………………………………………. 

                   pieczęć Instytucji 

 


