
REGULAMIN
45. KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

WARSZAWSKA SYRENKA                           

1. ORGANIZATORZY 
 Mazowiecki Instytut Kultury – Organizator finału Konkursu 

 Dom  Kultury  „Zacisze”  w  Dzielnicy  Targówek  m.st.  Warszawy  –  Organizator
eliminacji dzielnicowych.

2. Eliminacje dzielnicowe odbędą się w Domu Kultury „Zacisze” w Warszawie przy ul. Blokowej 1.
 16 marca 2022 (środa) od godz. 9:00 klasa 0- I (od 6 lat),  klasa II, klasa III.

 18 marca 2022 (piątek) od godz. 9:00 klasy IV-VI, klasy VII-VIII.
3. UCZESTNICY KONKURSU 

 Uczniowie szkół podstawowych: klasy 0 (od 6 lat) – III, IV-VI, VII-VIII.
4. REPERTUAR
Dotyczy wszystkich eliminacji:
 Klasy 0 – III: jeden utwór (wiersz) – tematyka dowolna. Czas trwania indywidualnych  prezentacji nie może 

przekroczyć 1,5 minuty. 
 Klasy IV-VI i VII-VIII: dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) – tematyka dowolna. 

Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.
 Prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, które zostały opublikowane w formie 

książkowej lub w czasopismach literackich. 
 Utwory powinny prezentować jak najlepiej możliwości interpretacyjne recytującego. Należy zwrócić szczególną 

uwagę, aby wybrane przez recytatora dwa utwory były zróżnicowane w treści i nastroju. 
 Prosimy o unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach. 
 Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru. 
 Uczestnik może brać udział tylko w jednej placówce przeprowadzającej eliminacje. Udział w eliminacjach w kilku 

placówkach może skutkować dyskwalifikacją. 
 Komisje konkursowe mogą wprowadzać własne zapisy regulaminowe nie odbiegające od założeń Regulaminu 

przesłuchań finałowych. 
Dotyczy eliminacji finałowych: Wszyscy uczestnicy recytują jeden utwór (do wyboru przez uczestnika).               
W przypadku wątpliwości jury może poprosić o recytację drugiego utworu (dot. klas IV-VI, VII-VIII).

5.KRYTERIA OCENY
 Jury jest powoływane przez właściwych organizatorów na każdym etapie eliminacji Konkursu 
 Członkowie jury składają oświadczenia o niezależności względem uczestników ocenianych przez siebie,           

które jest obowiązkowym załącznikiem do protokołu na każdym poziomie eliminacji Konkursu. Brak załącznika 
oświadczenia jest podstawą do unieważnienia eliminacji. 
Jury ocenia: 
• dobór repertuaru 
• interpretację utworu 
• kulturę mowy 
• ogólny wyraz artystyczny 

6. NAGRODY Eliminacje
 O rodzaju nagród decydują organizatorzy lokalni Konkursu Finału 
 Organizator finału Konkursu przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów i dyplomy uczestnictwa dla wszystkich 

wykonawców. 
 Laureat Grand Prix zostaje delegowany z opiekunem na XIV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Przebudzeni   

do życia” w Bielsku Białej. Koszt akredytacji recytatora i opiekuna sfinansowany zostaje przez Mazowiecki Instytut 
Kultury.



7. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 Konkurs prowadzony jest metodą wielostopniowych eliminacji a sposób przeprowadzenia przesłuchań,                

z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa, pozostaje w gestii poszczególnych organizatorów. 
  Eliminacje środowiskowe - odbywają się w szkołach i placówkach kulturalno-oświatowych na terenie gmin        

i stołecznych dzielnic. 
  Eliminacje gminne - dla laureatów eliminacji środowiskowych, przeprowadzają gminne ośrodki kultury . 
  Eliminacje powiatowe - dla laureatów eliminacji gminnych, przeprowadzają wytypowane placówki na terenie 

powiatu i w dzielnicach stołecznych. 
  Finał konkursu  – dla laureatów eliminacji  powiatowych i stołecznych - dzielnicowych w Mazowieckim

Instytucie Kultury w Warszawie. W określonych wypadkach jeden z tych szczebli może zostać pominięty
po uzyskaniu zgody Mazowieckiego Instytutu Kultury 
  Finał 45. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka 

odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury; Warszawa, ul. Elektoralna 12 w dniach 9 i 10 kwietnia 2022 r. 
  Koncert Laureatów 45 Konkursu Recytatorski Warszawska Syrenka 

odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury; Warszawa, ul. Elektoralna 12 w dniu 24 kwietnia 2022 r 
 

 8. ELIMINACJE DZIELNICOWE – Dom Kultury ZACISZE
  Do eliminacji dzielnicowych przystępują osoby zgłoszone po eliminacjach środowiskowych.
  Protokoły, oświadczenia jury eliminacji środowiskowych powinny wpłynąć  do Domu Kultury „Zacisze”      

do 11 marca 2022 (piątek) 
 Każda szkoła w drodze eliminacji środowiskowych wyłania do eliminacji dzielnicowych uczestników           

nie więcej niż:
grupa wiekowa 0-III: max. 3 uczestników
grupa wiekowa IV-VI: max. 3 uczestników
grupa wiekowa VII-VIII: max. 3 uczestników

  Karty  zgłoszeń  uczestników  wypełniamy  wyłącznie  elektronicznie na  stronie  www.zacisze.waw.pl.
do 11 marca 2022 (piątek) 
Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1.
  PROSZĘ NIE PRZESYŁAĆ ZGŁOSZEŃ FAKSEM.
  Prezentacja uczestników eliminacji dzielnicowych odbędzie się wg listy przygotowanej przez Organizatora.
  Laureaci  eliminacji  dzielnicowych  zostaną  powiadomieni  telefonicznie  –  jeśli  będzie  w  karcie  numer

telefonu uczestnika lub poprzez sekretariat szkoły. 
  Dyplomy dla nagrodzonych zostaną przekazane do szkół. Dyplomy i nagrody dla laureatów będzie można

odebrać w Domu Kultury „Zacisze”.

Dodatkowe informacje: 
Wojciech Szuniewicz  w.szuniewicz@zacisze.waw.pl tel.509282971

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKOWYCH
 Udział  w  konkursie  jest  możliwy  po  podaniu  danych osobowych  uczestnika  oraz

podpisaniu  przez  rodzica/opiekuna  prawnego  w  placówce  uczestnika  (szkole)
regulaminu konkursu.

 Organizator eliminacji dzielnicowych zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i
nagrań  wideo  zarejestrowanych  podczas  eliminacji  do  ww.  konkursu  na  stronie
internetowej  Domu  Kultury  „Zacisze”,  na  profilach  Domu  Kultury  „Zacisze”,  w
mediach  społecznościowych,  w  prasie  i  telewizji  oraz  w  innych  mediach  na
podstawie art. 81 ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i
dokumentowania  działalności  Domu  Kultury  „Zacisze”  oraz  promocji  i
dokumentowania ww. konkursu.

 Organizator  umieści  imiona  i  nazwiska  zwycięzców  na  stronie  internetowej
www.zacisze.waw.pl   oraz  na  profilach  Domu  Kultury  „Zacisze”,  w  mediach
społecznościowych,  natomiast  protokół  z  eliminacji  przekaże  do  Mazowieckiego
Instytutu Kultury – organizatora finału ww. konkursu.  
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Klauzula informacyjna RODO
                     dla uczestników eliminacji dzielnicowych do 44. Konkursu Recytatorskiego Warszawska

Syrenka 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika i nauczyciela, przetwarzanych w ramach
uczestnictwa  w  eliminacjach  do  43.  Konkursu  Recytatorskiego  Warszawska  Syrenka,
organizowanego przez Dom Kultury „Zacisze” jest: Dyrektor Domu Kultury „Zacisze” w
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zwany dalej DK „Zacisze”. 

2. Pragniemy poinformować, że DK „Zacisze” wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę
danych  osobowych,  tj.  inspektora  ochrony  danych  osobowych  p.  Maksymiliana
Michalskiego,  z  którym  można  się  skontaktować  pod  adresem  e-mail:  iod-
mm@tbdsiedlce.pl  pisemnie,  przesyłając  korespondencję  na  adres:  Dom  Kultury
„Zacisze”,  ul.  Blokowa 1,  03-  641 Warszawa z dopiskiem:  „Inspektor  ochrony  danych
osobowych". 

3. Z  inspektorem  ochrony  danych  można  się  kontaktować  we  wszystkich  sprawach
związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez
Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Dane osobowe uczestników i  nauczycieli,  które przekazywane są w karcie  uczestnika
będą przetwarzane w związku z akceptacją regulaminu w zakresie i czasie niezbędnym
do przygotowania i przeprowadzenia festiwalu oraz w celu promocji wydarzenia.

5. Uczestnik  i  nauczyciel  ma  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  prawo  do  ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w eliminacjach do 44.
Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka

7. Dane uczestnika i nauczyciela nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą podlegały profilowaniu.  

8. Dane  osobowe  uczestnika  i  nauczyciela  mogą  być  przekazywane  następującym
kategoriom odbiorców: podmiotom świadczących usługi nowych technologii, podmiotom
świadczącym obsługę i serwis informatyczny, wysyłki biuletynów internetowych, pomiotom
świadczących usługi prawne dla DK „Zacisze”. Dane uczestników zakwalifikowanych do
następnego  etapu  zostaną  przekazane  Mazowieckiemu  Instytutowi  Kultury-
Organizatorowi finału Konkursu- w celu przeprowadzenia dalszego etapu Konkursu

9. Dane uczestników i nauczycieli nie będą przekazywane do państw trzecich. 
10. Nauczycielowi i uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony  Danych  Osobowych,  jeżeli  uznasz,  że  przetwarzanie  Twoich  danych
dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych. 

     


