
Regulamin wojewódzkiego konkursu recytatorskiego
pod hasłem „Wolność kocham i rozumiem”

(słowa Bogdan Łyszkiewicz)

konkurs poświęcony twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w 100. rocznicę jego urodzin

I. ORGANIZATOR
Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Białymstoku.

II. CELE:

 Upowszechnianie poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

 Promowanie utworów literackich o tematyce patriotycznej.

 Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i narodowej literatury.

 Umożliwienie wymiany doświadczeń w zakresie warsztatu interpretacyjnego.

 Rozwijanie przez uczestników konkursu umiejętności prezentacji scenicznych.

III. TEMATYKA KONKURSU:
Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego –

ustanowionego przez Sejm RP patronem roku 2021, w 100. rocznicę jego urodzin.

Krzysztof  Kamil  Baczyński,  poeta–powstaniec,  uważany  jest  za  jednego
z najwybitniejszych  przedstawicieli  poetów  pokolenia  Kolumbów.  Wychowany  w  duchu
patriotycznych  wartości  czynnie  uczestniczył  w działaniach  mających  na  celu  odzyskanie
niepodległości  przez  Polskę.  Był  członkiem  Szarych  Szeregów  oraz  żołnierzem  Armii
Krajowej,  służył  w  batalionie  „Zośka”  i  „Parasol”,  zginął  w  Powstaniu  Warszawskim
4 sierpnia 1944 r. 

Baczyński  pozostawił  po  sobie  około  pięciuset  utworów  poetyckich,  kilkanaście
poematów i opowiadań. Jego utwory pojawiały się w prasie konspiracyjnej i były recytowane
w powstańczym radiu.

Pośmiertnie  odznaczony  Krzyżem  Armii  Krajowej,  w  2018  r.  otrzymał  Krzyż
Komandorski  Orderu  Odrodzenia  Polski  za wybitne  zasługi  dla  niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury. 

IV. ZASADY KONKURSU:

 Konkurs  skierowany  jest  do  uczniów  szkół  podstawowych  (kl.  IV-VIII),
ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć placówek opiekuńczo-wychowawczych
województwa podlaskiego.

 Uczestnik może zaprezentować jeden utwór Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.



 W tegorocznej edycji jury oceniać będzie przesłane nagrania uczestników.

 Aby zgłosić uczestnika do konkursu należy do dnia 4.11.2021 r.:  
 wypełnić  elektroniczną  kartę  zgłoszenia  dostępną  na  stronie  internetowej

Organizatora: www.mdk.bialystok.pl - w zakładce konkursy/teatr,
 przesłać  drogą  elektroniczną  nagranie  video  recytacji  uczestnika  (akceptujemy

nagrania  wykonane  telefonem  komórkowym)  poprzez  internetową  platformę
do darmowej wysyłki  plików np. Wetransfer (do 2GB) podając adres odbiorcy
m.szelag@mdk.bialystok.pl   
W  nazwie  pliku należy umieścić: kategorię wiekową (I, II, III), imię i nazwisko
uczestnika, tytuł utworu, np.: I_Anna Nowak_Wolność.

 Czas prezentacji nie może przekroczyć 4 minut.

 Do  udziału  w  konkursie  jeden  nauczyciel/instruktor/opiekun  może  zgłosić
maksymalnie trzech uczestników.

 Istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika indywidualnie (przez opiekuna prawnego).

V. OCENA PREZENTACJI:

 Konkurs jest jednoetapowy.

 Prezentacje  uczestników  konkursu  zostaną  ocenione  przez  profesjonalne  Jury
powołane przez Organizatora.

 Uczestnicy będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych:
 I kategoria: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
 II kategoria: uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych, 
 III kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 Kryteria oceny: 
 zgodność z tematem konkursu,
 dobór repertuaru do umiejętności wykonawcy, 
 wyrazistość wymowy,
 interpretacja wybranego utworu,
 wrażenia artystyczne.

 Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 Wyniki  konkursu  (zawierające  imię,  nazwisko,  wiek  uczestnika,  placówkę,  imię
i nazwisko  opiekuna) zostaną  zamieszczone  na stronie  internetowej
www.mdk.bialystok.pl  oraz  przesłane  na  podany  w  zgłoszeniu  adres  mailowy
opiekuna i placówki zgłaszającej uczestnika. 

VI. PODSUMOWANIE KONKURSU:

 Organizator   przewiduje  organizację   gali   podsumowującej   konkurs  połączonej
z wręczeniem nagród i wyróżnień. 

 Planowany termin podsumowania konkursu – 16.11.2021 r. 

 Organizacja podsumowania imprezy będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej
w kraju.  O sposobie rozstrzygnięcia  konkursu laureaci  zostaną powiadomieni  bliżej
terminu podsumowania.  
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VII. NAGRODY:
1. Laureaci konkursu (osoby nagrodzone i wyróżnione) otrzymają pamiątkowe dyplomy

oraz nagrody rzeczowe. 
2. W  przypadku  podsumowania  konkursu  on-line  nagrody oraz  dyplomy będzie

można odebrać osobiście w siedzibie MDK, ul. Warszawska 79a, Białystok.
3. Nagrody  należy  odebrać  do  16.12.2021  r.  Nagrody  nieodebrane  do  tego  terminu

pozostają do dyspozycji Organizatora.  
4. Istnieje   możliwość  przesłania   dyplomów  pamiątkowych  i nagród  rzeczowych

pocztą  na  koszt  odbiorcy.   W tym celu  należy  skontaktować  się  z  Organizatorem
mailowo: m.szelag@mdk.bialystok.pl, e.andruszewicz@mdk.bialystok.pl. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Uczestnik niepełnoletni musi być zgłoszony przez opiekuna (nauczyciela lub opiekuna
prawnego).

 W  przypadku  zgłoszeń  z  placówki  -  zgłaszający  nie  będący  rodzicem/opiekunem
prawnym oświadcza, iż posiada niezbędną dokumentację, umożliwiającą uczestnictwo
dziecka  w  konkursie  (w  tym:  zgodę  opiekunów  prawnych  na  udział  dziecka
w konkursie,  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  zgłoszeniu  oraz
publikację  nagrania  recytacji  na  stronie  internetowej  Organizatora,  profilu
Facebook’owym i w środkach masowego przekazu) oraz oświadcza, że zapoznał się
i zrozumiał niniejszy regulamin oraz Klauzulę informacyjną zamieszczoną na stronie
internetowej Organizatora i nie zgłasza zastrzeżeń. 

 W  przypadku  zgłoszeń  indywidualnych  -  opiekun  prawny  uczestnika,  oświadcza,
iż wyraża  zgodę na  udział  dziecka  w konkursie,  przetwarzanie  danych osobowych
zawartych  w zgłoszeniu  oraz  publikację  nagrania  recytacji  na  stronie  internetowej
Organizatora,  profilu  Facebook’owym i  w środkach  masowego  przekazu.  Ponadto
oświadcza,  że  zapoznał  się  i  zrozumiał  niniejszy  regulamin  oraz  klauzulę
informacyjną zamieszczoną na stronie www.mdk.bialystok.pl i nie zgłasza zastrzeżeń. 

 Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z uznaniem
warunków regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację danych osobowych
autora i  opiekuna oraz  ich  wizerunków w materiałach  dotyczących  konkursu  –
w tym na stronie internetowej Organizatora oraz w środkach masowego przekazu.

 Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu - Młodzieżowy Dom
Kultury w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Białymstoku.

 Dane  osobowe  uczestników  i  ich  opiekunów  będą  wykorzystane  w celu
przeprowadzenia konkursu (wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród i wyróżnień)
oraz publikowane w materiałach dotyczących konkursu.

 Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  bezpłatnego  publikowania  nagrań1,  w  tym
wizerunku uczestnika i opiekuna, na stronie internetowej Organizatora i w środkach
masowego przekazu w celach promowania imprezy oraz kształtowania pozytywnego
wizerunku placówki.  W związku z powyższym uczestnikom nie przysługuje żadne
wynagrodzenie.

1 z zaznaczeniem imienia i nazwiska wykonawcy
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 Ostateczna  interpretacja  regulaminu  należy  do  Organizatora.  Sytuacje  nieobjęte
niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

 Szczegółowych  informacji  na  temat  konkursu  udzielają:  Magdalena  Szeląg,  Edyta
Andruszewicz, tel. 690 832 690, email: m.szelag@mdk.bialystok.pl

 Klauzula  informacyjna  dotycząca  przetwarzania  danych  osobowych  została
zamieszczona na stronie www.mdk.bialystok.pl      

 Procedury bezpieczeństwa w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku w trakcie
pandemii koronawirusa COVID-19 zamieszczone są na stronie www.mdk.bialystok.pl
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