
 XXIX edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej Nie traćmy pamięci 

 

REGULAMIN 

___________________________________________________________________________________ 

I. ORGANIZATOR 

1. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych 

 

II. CEL KONKURSU 

1. Popularyzacja tematyki jenieckiej. 

2. Kultywowanie sztuki żywego słowa poprzez rozwijanie zainteresowań, wrażliwości estetycznej 

oraz indywidualnych zdolności w zakresie interpretacji tekstów poetyckich. 

3. Kształtowanie wrażliwości na cierpienia ofiar nazizmu i stalinizmu, szacunku dla ludzi broniących 

swojej godności oraz odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży z województwa opolskiego. Każda szkoła lub instytucja 

kultury, w drodze eliminacji, może wytypować trzech recytatorów w każdej kategorii wiekowej:  

10–12 lat, 13–15 lat i 16–19 lat. 

2. Warunkiem udziału jest zaprezentowanie przez recytatora dwóch utworów poetyckich, powsta-

łych w hitlerowskich lub stalinowskich obozach, w szczególności jenieckich, bądź utworów 

współczesnych o tej tematyce. 

3. Szkoła lub instytucja kultury powinna przesłać na adres organizatora wypełnioną kartę uczestnika 

oraz pełne teksty utworów poetyckich, jeżeli są one spoza proponowanych publikacji (pocztą elek-

troniczną). 

4. Nieprzekraczalny termin zgłaszania udziału upływa 25 marca 2022 r. Ostatecznie o udziale  

w konkursie decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs odbędzie się w siedzibie muzeum w Łambinowicach 1 kwietnia 2022 r. (piątek). 

2. Przesłuchania recytatorów będą odbywały się w trzech kategoriach wiekowych: 

10–12 lat, 13–15 lat i 16–19 lat. 

3. Grupa każdej kategorii wiekowej nie może przekroczyć 30 osób. 

4. Przesłuchania poszczególnych grup będą przebiegały równocześnie w godzinach od 9.00–12.00. 

5. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu konkursu o godzinie 13.30 

6. W dniu konkursu organizatorzy przewidują zwiedzanie Miejsca Pamięci Narodowej w Łambino-

wicach oraz konsultacje recytatorskie z Jurorami. 

 

V. KRYTERIA OCENY 

1. Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie Jury złożone z nauczycieli, literatów, ak-

torów. 

2. Jury Konkursu dokonuje oceny wg następujących kryteriów: 

− dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych 

uczestnika), 

− interpretacja utworów,  

− kultura słowa,  

− ogólny wyraz artystyczny. 



3. Dopuszcza się podkład muzyczny, teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, 

z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem. 

4. Decyzja Jury jest ostateczna, a Uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołań. 

 

V. NAGRODY 

1. W każdej grupie wiekowej wyłonione zostaną trzy miejsca oraz wyróżnienie. W przypadku, gdy 

grupa liczy mnie niż 10 osób wówczas organizator może odstąpić od przyznania wyróżnienia. 

2. Laureatom konkursu Jury przyzna atrakcyjne nagrody. Szczegóły przesłania lub wręczenia nagród 

zostaną ustalone bezpośrednio z finalistami i ich opiekunami prawnymi. 

 

VI. ZMIANY REGULAMINU 

1. W związku z aktualną sytuacją pandemiczną Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniej-

szego regulaminu w punkcie IV, w szczególności co do formy jego przeprowadzenia i związanych 

z tym terminów. 

2. O ewentualnej zmianie formy konkursu (zdalna za pośrednictwem platformy Microsoft Teams) 

lub terminu Organizator poinformuje uczestników z wyprzedzeniem zamieszczając informacje na 

swojej stronie internetowej oraz drogą mailową.  

 

VII. INFORMACJE 

1. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Dział Edukacji i Wystaw Centralnego Mu-

zeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4, 48–316 Łambinowice, tel./fax 077 434 34 75; e-mail: 

konkursrecytatorski@cmjw.pl. Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Dominik Hadas, 

Anna Wickiewicz. 

2. Nauczyciele, zainteresowani otrzymaniem zaświadczenia proszeni są o zaznaczenie tej informacji 

na karcie uczestnika. Wszystkim recytatorom zostaną wydane dyplomy za udział w konkursie. 

3. Organizator, pozyskując dane osobowe uczestników konkursu zobowiązuje się do przestrzegania 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018., poz. 1000 z 

późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-

wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25 

maja 2018r.).  

4. W tym celu Organizator informuje uczestników Konkursu o zasadach przetwarzania ich danych 

osobowych dla potrzeb organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu (klauzula informacyjna sta-

nowi załączniki do niniejszego regulaminu).  

5. Niezależnie od powyższego, Organizator zwraca się do uczestników o wyrażenie zgody na prze-

twarzanie danych osobowych do celów promocji wyników oraz informowania o przebiegu Kon-

kursu 

6. W przypadku gdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w 

celach związanych z promocją wyników oraz informowaniem o przebiegu konkursu, winien pod-

pisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku (wzór oświadczenia sta-

nowi element karty uczestnictwa). 

7. Organizator nie zwraca kosztów podróży 

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach masowego przekazu. 

__________________________________________________________________________ 

Proponowana literatura: 

− Drut opasał w krąg. Antologia poezji jenieckiej z lat 1939–1945. Wybór, opracowanie i wstęp 

Róża Bednorz, Opole-Częstochowa 1984. 

− Przeciwko przemocy. Wybór wierszy w opracowaniu Harrego Dudy, Opole 2001. 

 



Uwaga! 

Na stronie internetowej muzeum pod adresem: http://www.cmjw.pl/edukacja/konkursy/konkurs-recyta-

torski-poezji-jenieckiej-nie-tracmy-pamieci/, zamieszczono dodatkowy wybór utworów poetyckich po-

święconych tematyce obozowej, w tym w szczególności jenieckiej, które mogą być zaprezentowane w 

trakcie konkursu. 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU NA NAJLEPSZYCH CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY! 
 

Załącznik nr 1 
Klauzula Informacyjna 

 

1. Administratorem danych jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 

ul. Minorytów 345-017 Opole 

NIP: 754-24-65-897 

REGON: 000276104 

Dane kontaktowe: cmjw@cmjw.pl;  tel. +48 77 453 78 72, 77 453 92 16 

 

W Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się 

Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail 

cmjw@cmjw.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej 

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonanie zadania realizowanego w interesie publicz-

nym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), przeprowadzenie postepowania konkursowego (tj. konkursy, olimpiady i 

turnieje). 

 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych oso-

bowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpo-

wiednich przepisów prawa. 

 

4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się odbywać. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej ce-

lów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

 

6. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 

▪ prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO), 

▪ prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), 

▪ prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO), 

▪ prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), 

▪ prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), 

▪ prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO) 

 

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym momencie, 

przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie 

przed cofnięciem zgody. 

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 

http://www.cmjw.pl/edukacja/konkursy/konkurs-recytatorski-poezji-jenieckiej-nie-tracmy-pamieci/
http://www.cmjw.pl/edukacja/konkursy/konkurs-recytatorski-poezji-jenieckiej-nie-tracmy-pamieci/


9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organiza-

cyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową 

utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 

           obowiązującymi przepisami.  

10. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami zwią-

zanymi z celami przetwarzania.  


