
 
 

Regulamin 

Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „ZAWSZE WIERNI” 

dla uczniów szkół podstawowych (kl. 7-8) 

oraz uczniów szkół ponadpodstawowych 

Konkurs stanowi hołd dla wszystkich wiernych 

ideom wolności, honoru, życia  zgodnego z 

najwyższymi  wartościami i umiłowania Ojczyzny. 

Jest motywacją do rozbudzania zainteresowań 

historią najnowszą i jej bohaterami, kształtowania 

poczucia tożsamości narodowej.  

Wpisuje się także w obchody pamięci  

o żołnierzach niezłomnych. 

 

VIII edycja – 2023 

 
I. Organizatorzy główni: 

 Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach (PCEK) 

 Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców O. w Sędziszowie Młp. 

  

 



II. Organizatorzy eliminacji powiatowych: 

POWIAT ORGANIZATOR 

DĘBICKI Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

w Dębicy 

MIELECKI I Liceum Ogólnokształcące im. St. 

Konarskiego  

w Mielcu 

RZESZOWSKI Liceum Ogólnokształcące im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Dynowie 

ROPCZYCKO-

SĘDZISZOWSKI 

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej  

w Ropczycach 

STRZYŻOWSKI Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w 

Wiśniowej 

 

III. Cele konkursu: 

1. Rozbudzanie zainteresowań historią najnowszą i jej bohaterami. 

2. Budzenie poczucia tożsamości narodowej. 

3. Upowszechnianie kultury słowa. 

4. Sprawne posługiwanie się różnymi formami literackimi. 

 

IV. Zasady uczestnictwa 

Uczestników obowiązuje prezentacja, tj. pamięciowe opanowanie 

i wyrecytowanie na żywo przed jury oraz publicznością jednego utworu 

(wiersza lub fragmentu prozy). Czas recytacji do 5 min. Poszukiwania 

repertuarowe powinny uwzględniać teksty polskich twórców powstające po 

1939 r., aż do czasów współczesnych, takie, które realizują motyw „zawsze 

wierni” oraz rozwijają rozumienie pojęć: żołnierz niezłomny, bohater, ojczyzna, 

patriotyzm, honor, wierność wartościom, niepodległość, wolność. Na każdym 

etapie ten sam utwór. 

 

V. Kryteria oceny 

 dobór repertuaru (zgodność z tematem, wartości artystyczne utworów 

oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika, jego 

wieku, itp.); 

 kultura słowa (dykcja, emisja, intonacja, modulacja); 

 interpretacja utworu; 

 forma prezentacji zgodna ze sztuką recytacji (unikać środków 

pozasłownych,  

np. kostiumu, podkładu muzycznego, scenografii, rekwizytów, gestów 

ilustrujących tekst); 



 ogólny wyraz artystyczny (naturalność wykonawcy, osobowość 

sceniczna). 

 

VI. Udział w konkursie: 

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych (kl. 7-8)  

i uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

2. Jury oceniać będzie uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) szkoła podstawowa (kl. 7-8), 

b) szkoła ponadpodstawowa. 

3. Uczestnicy wezmą udział w trzech etapach: 

1) środowiskowym - eliminacje przeprowadza Organizator Eliminacji 

Środowiskowych (OEŚ), tj. szkoła/ośrodek kultury/biblioteka w swoim 

środowisku, dla swoich uczniów/grup artystycznych/podopiecznych, we 

własnym zakresie. OEŚ nie organizuje eliminacji otwartych np. gminnych. 

W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w konkursie mieści się w limicie 

zgłoszeń do eliminacji powiatowych eliminacje nie muszą być 

przeprowadzane. W powiecie  dębickim do etapu powiatowego Organizator 

Eliminacji Środowiskowych zgłasza maks. 5 uczestników;  

Organizator Eliminacji Środowiskowych przekazuje Organizatorowi Eliminacji 

Powiatowych informację o liczbie uczestników, którzy wzięli udział  

w eliminacjach środowiskowych do dnia 23 lutego 2023 roku.  

2) powiatowym - eliminacje przeprowadza Organizator Eliminacji Powiatowych 

(OEP) we wskazanym przez siebie miejscu i terminie, nie później jednak niż 

do 3 marca 2023 r. Organizator Eliminacji Powiatowych przyznaje po trzy 

nominacje w każdej z dwóch kategorii wiekowych, w sumie sześć nominacji na 

finał wojewódzki. OEP przekazuje do PCEK w Ropczycach kopię protokołu  

z eliminacji powiatowych. 

3) wojewódzkim – finał konkursu. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5. Uczestnicy przyjeżdżają  na eliminacje powiatowe i finał wojewódzki na 

własny koszt. 

 

VII. Nagrody 

1. Organizator główny zapewnia nagrody rzeczowe jedynie dla laureatów 

finału. Są to minimum 3 nagrody (I miejsce, II miejsce, III miejsce ) dla 

każdej z obu kategorii wiekowych. Organizator główny zastrzega sobie 

możliwość zwiększenia liczby i rodzaju nagród. 

2. Organizator eliminacji powiatowych przygotowuje nagrody wg własnych 

możliwości. 

3. Dla wszystkich uczestników Konkursu Organizatorzy na każdym etapie 



przygotowują dyplomy za udział oraz dyplomy dla laureatów.    

 

VII. Jury 

Wykonawców oceniać będzie jury powołane na każdym z trzech etapów 

konkursu przez jego Organizatora. 

 

VIII. Miejsce i czas eliminacji powiatowych 

Powiat Dębicki 

Miejsce: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna,  ul. Akademicka 10 

Czas:  28 luty 2023 r. (wtorek), godz. 10.00 

 

IX. Miejsce i czas wojewódzkiego finału konkursu: 

Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach, ul. 

Mickiewicza 10 

Czas: 15 marca 2023 r. (środa), godz. 10.00 

 

X. Sprawy organizacyjne 

 Szczegółowych informacji na temat eliminacji powiatowych konkursu dla 

powiatu dębickiego udziela:    

Agnieszka Czerniecka, Elżbieta Kędzior 

 czytelnia@mbpdebica.eu, regionalny@mbpdebica.eu 

 14 68 33 504 wew.11 

 

 Koordynatorem konkursu na szczeblu wojewódzkim jest: 

Elżbieta Orzech (animator kultury w PCEK w Ropczycach) 

 elzbieta.orzech@pcek-ropczyce.pl 

17 722 23 45;  887 788 412 
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Zał. nr 1 do Regulaminu konkursu ZAWSZE WIERNI 

Karta zgłoszenia do konkursu: „ZAWSZE WIERNI” Wojewódzki Turniej 
Poezji i Prozy 

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

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

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

4. REPERTUAR:   PROZA/ WIERSZ** 

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

5. 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 jak również 
informacji o udziale w Konkursie i wynikach Konkursu przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w 
Dębicy z siedzibą: ul. Akademicka 10, 39–200 Dębica w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu 
ZAWSZE WIERNI, a także w celach promocyjnych konkursu. Oświadczam, że podanie tych danych jest 
dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane i są one zgodne z prawdą. 
 

 
………………..……………………………….    

Podpis osoby (nie)pełnoletniej 
 
  

………………………………………………….……………………………………. 

Podpisy opiekunów prawnych*** 

  

 2) Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne, bezterminowe wykorzystywanie, utrwalanie, 
rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka** 
 

…..………………………………............................................................................................... 
(imię i nazwisko dziecka) 

 
utrwalonego podczas eliminacji powiatowych WTPiP „ZAWSZE WIERNI” w dniu 28 lutego 2023 r.  do 
finału konkursu, który odbędzie się w dniu 15 marca 2023 r., którego byłam (-em)/moje dziecko było** 
uczestnikiem, przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Dębicy z siedzibą: ul Akademicka 10, 39–
200 Dębica 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, 
na antenie radiowej, na stronach internetowych (w tym na stronie MiPBP w Dębicy na Facebooku). 
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
 

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

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

Podpisy opiekunów prawnych*** 

 

 

 

3) Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w pkt. 6. niniejszego oświadczenia. 
………………..……………………………….    

Podpis osoby (nie)pełnoletniej 
  

………………………………………………….……………………………………. 

Podpisy opiekunów prawnych*** 

 



4) Zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu konkursu WTPiP „ZAWSZE WIERNI” i akceptuję jego 
zasady.   

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

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

Podpisy opiekunów prawnych*** 

 

6. KLAUZULA INFORMACYJNA: 
1) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji 
Kulturalnej w Ropczycach z siedzibą: ul. Mickiewicza 10, 39–100 Ropczyce. Przetwarzanie danych osobo-
wych 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 oso-
bowych: inspektor.odo@onet.pl. 3) Dane osobowe uczestników i laureata będą przetwarzane w celu organi-
zacji 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 nie-
zbędne do udziału w konkursie. 6) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty upraw-
nione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które na podstawie 
podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Powiatowe 
Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach: np. Starostwo Powiatowe w Ropczycach w związku z tym, że 
organizatorem dla PCEK w Ropczycach jest Powiat Ropczycko–Sędziszowski. W przypadku umieszczenia 
danych w Facebook informujemy, że w związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker 
Way, Menlo Park, California 94025, USA - spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzy-
skała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/partici-
pant?id=a2zt0000000GnywAAC, prasa, media. 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 ograni-
czenia 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) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 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 
**niepotrzebne skreślić 
***jeśli uczestnik jest niepełnoletni podpisy składają uczestnik i rodzice/opiekunowie prawni (najlepiej 
oboje) 

 



 
Zał. nr 2 

 
 

KALENDARZ DZIAŁAŃ  
związanych z konkursem 

„ZAWSZE WIERNI” 
Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy 

 
EDYCJA VIII - 2023 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KTO 
DZIAŁANIE/ 

WYDARZENIE 
DATA MIEJSCE 

 
Szkoła, 
Biblioteka, Dom 
Kultury 

 
Eliminacje 
środowiskowe 

 
Ustala Organizator 
Eliminacji 
Środowiskowych 

 
Ustala organizator eliminacji 
szkolnych 
 

Organizator 
Eliminacji 
Powiatowych 
 

 
Eliminacje powiatowe   
 

 
28 luty 2023 r., 
godz. 10.00 

Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w 
Dębicy. 

PCEK 
w Ropczycach 
KSW O. 
Sędziszów Młp. 

Finał 
 

15 marca 2023 r.,  
godz. 10.00 
 

Powiatowe Centrum 
Edukacji Kulturalnej w 
Ropczycach 
ul. Mickiewicza 10 

 
 
 
 
 
 

  



 
Zał. nr 3 do Regulaminu konkursu ZAWSZE WIERNI 

Karta zgłoszenia DO FINAŁU konkursu: „ZAWSZE WIERNI” WTPiP 

 
 

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

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

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

REPERTUAR:   PROZA/ WIERSZ** 

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

 
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 jak również 
informacji o udziale w Konkursie i wynikach Konkursu przez Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w 
Ropczycach z siedzibą: ul. Mickiewicza 10, 39–100 Ropczyce w celu organizacji i przeprowadzenia 
konkursu ZAWSZE WIERNI, a także w celach promocyjnych konkursu. Oświadczam, że podanie tych 
danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane i są one zgodne z 
prawdą. 
 

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

 
………………………………………………………………………………………. 

Podpisy opiekunów prawnych*** 

 

  

2) Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne, bezterminowe wykorzystywanie, utrwalanie, 
rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka** 
 

…..………………………………............................................................................................... 
(imię i nazwisko dziecka) 

 
utrwalonego podczas finału konkursu w dniu 15 marca 2023 r., 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, na antenie radiowej, na stronach internetowych (w tym na stronie PCEK na Facebooku), w 
czasopiśmie, przez media: TV Sędziszów Małopolski, Telewizja Miejska Ropczyce, TVP3 Rzeszów, 
„Super Nowości”, „Nowiny”, „Reporter Gazeta”, Polskie Radio Rzeszów, Katolickie Radio „Via”, Tygodnik 
„Solidarność”, Portal Ropczycko-Sędziszowski RRS24.NET, Portal „Twój Powiat”. Niniejsza zgoda jest 
nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
 

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

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

Podpisy opiekunów prawnych*** 

 

 

3) Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w pkt. 5. niniejszego oświadczenia. 
 

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

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



Podpisy opiekunów prawnych*** 

 

 
4) Zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu konkursu WTPiP „ZAWSZE WIERNI” i akceptuję jego 
zasady.   
 

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

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

Podpisy opiekunów prawnych*** 

 
5. KLAUZULA INFORMACYJNA: 

1) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji 
Kulturalnej w Ropczycach z siedzibą: ul. Mickiewicza 10, 39–100 Ropczyce. Przetwarzanie danych osobo-
wych 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 oso-
bowych: inspektor.odo@onet.pl. 3) Dane osobowe uczestników i laureata będą przetwarzane w celu organi-
zacji 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 nie-
zbędne do udziału w konkursie. 6) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty upraw-
nione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które na podstawie 
podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Powiatowe 
Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach; np. Starostwo Powiatowe w Ropczycach w związku z tym, że 
organizatorem dla PCEK w Ropczycach jest Powiat Ropczycko–Sędziszowski. W przypadku umieszczenia 
danych w Facebook informujemy, że w związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker 
Way, Menlo Park, California 94025, USA - spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzy-
skała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/partici-
pant?id=a2zt0000000GnywAAC, prasa, media. 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 ograni-
czenia 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) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 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 
**niepotrzebne skreślić 
***jeśli uczestnik jest niepełnoletni podpisy składają uczestnik i rodzice/opiekunowie prawni (najlepiej 
oboje) 


