
 

Regulamin konkursu recytatorskiego 

Niektórzy lubią Szymborską 

 

I 

 

1. Organizatorami konkursu recytatorskiego „Niektórzy lubią Szymborską” są Studenckie 

Koło Naukowe Polonistów oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dalej nazywani Organizatorem). 

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. 

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 

3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:  

3.1. klasyczna interpretacja głosowa tekstu – recytacja;  

3.2. prezentacja klipu wideo z głosową interpretacją tekstu – recytacją. 

4. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie we właściwym terminie udziału w konkursie oraz 

przygotowanie odpowiedniego repertuaru. Liczba uczestników jest ograniczona. 

Maksymalna ilość osób w każdej kategorii wynosi 20. O zakwalifikowaniu do konkursu 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez złożenie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia 

(załącznik nr 1) w pokoju 555 (w budynku przy ul. Podchorążych 2) lub przesłanie skanu 

karty zgłoszenia na e-mail: katarzyna.lange@up.krakow.pl. 

6. Nieczytelne i źle wypełnione karty zgłoszeń nie będą brane pod uwagę przez Organizatora. 

7. Obowiązujący wzór karty zgłoszenia do konkursu recytatorskiego można pobrać ze strony 

Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: 

http://filpolska.up.krakow.pl/ (w zakładce Studenckie Koło Naukowe Polonistów). 

8. Repertuar zgłoszony w karcie uczestnictwa nie może być zmieniony. 

 

II 

 

1. Repertuar uczestników obejmuje jeden utwór Wisławy Szymborskiej.  

2. Czas wykonania nie może przekroczyć 6 minut. Ewidentne przekroczenie czasu 

prezentacji spowoduje jej przerwanie. 

 

III 

 

1. Do oceny prezentacji konkursowych Organizator powoła skład Komisji oceniającej. 

2. W skład Komisji wejdą fachowcy z dziedziny literaturoznawstwa oraz głosowej 

interpretacji tekstu. 

3. Komisja konkursowa dokonuje oceny według następujących kryteriów: 

•  dobór repertuaru (wyłącznie teksty Wisławy Szymborskiej, ich dopasowanie 

do możliwości wykonawczych uczestnika), 

•  głosowa interpretacja tekstu, 

• kultura żywego słowa, 

• wykorzystanie multimediów, 

• ogólny wyraz artystyczny. 

http://filpolska.up.krakow.pl/


4. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Komisji 

wszystkich uczestników konkursu.  

5. Podstawą do sformułowania werdyktu jest zapoznanie się przez każdego członka 

Komisji ze wszystkimi materiałami wideo uczestników konkursu.  

6. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna. 

7. Każdy uczestnik może wystąpić tylko raz w jednej z kategorii konkursu w jego 

aktualnej edycji. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian na każdym etapie trwania 

konkursu. 

9. UWAGA: W celu stworzenia jak najlepszej organizacji konkursu karty zgłoszeń 

zakwalifikowanych uczestników należy przesłać do Organizatora najpóźniej 2 

tygodnie przed terminem konkursu. 

  



Załącznik nr 1  

do regulaminu konkursu recytatorskiego „Niektórzy lubią Szymborską” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

DO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

NIEKTÓRZY LUBIĄ SZYMBORSKĄ 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika:   

2. Kierunek i rok studiów:  

3. Wydział:  

4. Dane kontaktowe: 

E-mail:  

Tel.  

5. Repertuar:  

6. Czas:  

7. Kategoria:  

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu.  

 

 

(data, czytelny podpis uczestnika konkursu)  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 

Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 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 (RODO) 

w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocji instytucji.  

 

 

 

(data, czytelny  podpis uczestnika konkursu) 

Uwaga:  

Dla każdego recytatora obowiązuje osobna karta zgłoszenia.  

Do konkursu nie będą przyjmowani recytatorzy zgłoszeni na kartach ZBIOROWYCH !!!  


