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CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 

ZESPÓŁ - KLUB CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 

 

REGULAMIN  

KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

POEZJI PATRIOTYCZNEJ 

Amemus Patriam! (Kochajmy Ojczyznę!) 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. 
2. Realizatorem konkursu jest Zespół - Klub Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. 
3. Celem konkursu jest: 

• kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich żołnierzy, pracowników 

resortu obrony narodowej oraz ich rodzin, a także dzieci i młodzieży ze 

środowiska lokalnego; 

• upowszechnianie poprzez utwór literacki wiedzy o historii i tradycjach oręża 

polskiego, a także o ważnych postaciach i wydarzeniach, które przyczyniły się do 

odzyskania niepodległości i ukształtowania granic  Rzeczypospolitej Polskiej; 

• upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej prowadzonej w wojsku; 

• inspirowanie środowisk twórczych i artystycznych do podejmowania tematyki 

dotyczącej współczesnego wojska; 

• wzbogacenie oferty repertuarowej wojskowego ośrodka kultury; 

• integracja środowiska wojskowego i cywilnego. 

4. Konkurs przeznaczony jest dla żołnierzy, pracowników wojska, dzieci i młodzieży  
ze środowiska wojskowego i lokalnego środowiska cywilnego (obowiązuje podział 
na kategorie wiekowe). 

5. Konkurs odbędzie się 25 kwietnia 2023 roku (wtorek) o godz. 9.00 w Zespole - Klubie  
Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim,  
ul. Warszawska 250/56.  

• grupa I (dzieci przedszkolne i ze szkół podstawowych klasy 0 – III) rozpoczęcie 

konkursu o godz. 9.00;  …… 

•  grupa II (młodzież klas IV - VIII ze szkół podstawowych, młodzież ze szkół  

 ponadpodstawowych, dorośli) rozpoczęcie konkursu o godzinie 11.00.   

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Uczestnicy konkursu prezentują jeden, dowolnie wybrany wiersz.  

2. Tematyka utworu powinna być związana z ideą konkursu. 



 
 
 

3. Zgłoszenia należy przesłać elektronicznie (klub_mm@o2.pl) bądź dostarczyć do Klubu 

CSŻW osobiście do dnia 20.04.2023; karta zgłoszeniowa (wzór w załączeniu) zawierająca 

imię, nazwisko, klasę, szkołę, nr telefonu oraz dane opiekuna, wykonywany utwór – tytuł, 

autora, tekst. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia liczby zakwalifikowanych uczestników. 

ZASADY I KRYTERIA OCENY WYSTĄPIEŃ KONKURSOWYCH 

1. Prezentacje konkursowe zostaną poddane ocenie Rady Artystycznej powołanej przez 

Organizatora. 

2. Ocenie jurorów podlega  

- dobór repertuaru 

- interpretacja utworu  

- kultura słowa 

3. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia wyłonionym laureatom. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w swojej działalności promocyjnej, 

metodycznej i wychowawczej zarejestrowanego dźwięku, obrazu filmowego  

i fotograficznego z prezentacji artystycznych uczestników konkursu, w całości  

lub we fragmentach w czasie i miejscach przez siebie wybranych podając dane autora 

bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych. 

2. Przystępujący do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. 

3. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu, które 

przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby  przygotowania i realizacji konkursu. 

ADRES DO KORESPONDENCJI 

Klub  Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej   

05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 250/56  

Koordynator konkursu  p. Mirosława TRĘDA tel. 261 353 330, ew.261 353 339 

Załącznik: 1 na 1 str. 

zał. nr 1 – karta zgłoszenia 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pt.: AMEMUS PATRIAM 

 

1. Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu zgłaszam udział w konkursie:  imię i nazwisko 

uczestnika, w przypadku uczniów klasa (lub wiek),  telefon  

              

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

Opiekun (imię i nazwisko, nr tel.)………………………………………………………………………………. 

2. Instytucja delegująca (dokładny adres, telefon)  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

               

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3.           Tytuł, nazwisko autora, wydruk tekstu 

                

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

        Kartę zgłoszenia należy  wypełnić czytelnie (pismem drukowanym). 

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

 miejscowość, data                                                                                                      podpis osoby             

                                                                                                                                       zgłaszającej 

 

 

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art.13 ust 1 i 2 RODO informuję, że Pani/Pana 

dane osobowe przetwarzane są w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w celu 

przeprowadzenia korespondencji do realizacji zadań i czynności wynikających z przepisów 

prawa i/lub dla wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym. W Centrum Szkolenia 

Żandarmerii Wojskowej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym 

można skontaktować się przez pocztę elektroniczną na adres cszw.iodo@ron.mil.pl. Dane 

osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie w/w 

administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane 

będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w CSŻW Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt. Podanie danych jest konieczne do prowadzenia korespondencji 

mającej na celu realizację zadań. Służy Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, sprostowania ich, w przypadkach wymienionych w RODO wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). 

                                                                                                                                          

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

                                                                                        Data, podpis uczestnika/ rodzica  


