
REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI 
„ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA Z POEZJĄ”  

 
I. ORGANIZATORZY 
– Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach. 
– Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku 
– Patronat Wójta Gminy Przeworsk 
 
II. TEMATYKA KONKURSU 
Tematyka konkursu obejmuje wiersze związane tematycznie ze Świętami Bożego Narodzenia, Nowym 
Rokiem oraz zimą. 
  
III. CELE KONKURSU 

1. Popularyzowanie utworów o tematyce zimowej, bożonarodzeniowej i noworocznej. 
2. Doskonalenie umiejętności recytatorskich wśród dzieci, umożliwienie uczestnikom występu 

przed publicznością i prezentacji własnych umiejętności.  
3. Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.  
4. Organizowanie i uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 
5. Propagowanie wartości rodzinnych i społecznych.  

  
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Przeworsk. 
Uczestnik przygotowuje na pamięć jeden, wybrany przez siebie wiersz o tematyce zimowej, 
bożonarodzeniowej bądź noworocznej. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 3 minut. 

2. Szkoła przeprowadza eliminacje, aby wyłonić po jednej osobie z następujących grup 
wiekowych: 
– Klasa 1-3 
– Klasa 4-6  
– Klasa 7 oraz 2 i 3 gimnazjum 

  i zgłasza zwycięzców do Konkursu Gminnego na karcie zgłoszeniowej (Zał. 1 do Regulaminu).   
3. Na zgłoszenia czekamy do dnia 5 grudnia 2017 roku w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy 

Przeworsk w Urzejowicach, w Urzędzie Gminy Przeworsk (Sekretariat) lub mailowo pod 
adresem gbpu@interia.pl. 

  
V. TERMIN KONKURSU 
Konkurs odbędzie się 12 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Przeworsku - Sala Narad. 
  
VI. PROCEDURY OCENY WYKONAŃ RECYTATORSKICH 

1. Prezentacje uczestników oceniać będzie jury wybrane przez organizatorów, a oceniane będą 
następujące elementy: 
– dobór repertuaru związanego z tematyką konkursu, 
– sposób interpretacji recytowanego wiersza, 
– ogólne wrażenie artystyczne, 
– pamięciowe opanowanie tekstu. 

2. Jury wyłoni zwycięzców (I, II i III miejsce). 
3. Za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych grupach wiekowych zostaną przyznane nagrody. 

Pozostali uczestnicy otrzymają upominki i pamiątkowe dyplomy. 
4. Werdykt jury będzie ostateczny i nie będzie podlegał zmianom. 

  
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność. Przypadki nie 
objęte niniejszym regulaminem, oraz ewentualne kwestie sporne, rozstrzygać będzie jury. 
Wszelkich informacji o Konkursie udziela: Marta Orzechowska-Haftek w godzinach otwarcia Biblioteki 
w Urzejowicach pod nr tel. 16 640 31 69. 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KONKURS RECYTATORSKI 
 
„Świąteczne spotkania z poezją” organizowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy Przeworsk 
i Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku 
  
1. Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………………...……………… 

2. Nazwa oraz adres szkoły, nr tel. ………………………………………………………………………………. 

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

4. Klasa/wiek uczestnika ………………….……………………………………………..………………………… 

5. Utwory przygotowane na Konkurs (proszę podać tytuł, nazwisko i imię autora,) 

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

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

6. Imię i nazwisko opiekuna,  

7. Nr tel. rodzica/opiekuna ………………………………………………………………………….……………... 

  

  
  
  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i moich danych osobowych oraz 
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach konkursowych oraz dla potrzeb 
organizacji i promocji przedsięwzięcia pt. „Świąteczne spotkania z poezją”, zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz.883 z póź. zm.) 
 
 
 
………………………………                                                                      ……………………………. 
      Miejscowość i data                                                                              Podpis rodzica/opiekuna 
 


