
REGULAMIN VI EDYCJII GMINNEGO KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO 

• VI Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem: „Ja i Moja Rodzina  w poezji”.                              

Organizator: Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec. 

• Cele konkursu: 

• Popularyzacja twórczości czołowych przedstawicieli literatury polskiej, 

• Promowanie rodziny i więzi międzypokoleniowych . 

• Nauka wzajemnej  akceptacji, wrażliwości i otwartości. 

• Uwrażliwienie na piękno języka ojczystego, 

• Zainteresowanie dzieci poezją, 

• Prezentacja umiejętności dzieci i uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze, 

 

• Zasady uczestnictwa 

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy 

Mirzec. 

• Odbędzie się w dwóch kategoriach: 

- Dzieci od 5 do 9 lat 

- Dzieci od 10 do 14 lat 

• Uczestnicy podczas konkursu powinni zaprezentować dowolnie wybrany utwór 

poetycki (wiersz) nawiązujący do tematyki rodziny i roli jej poszczególnych 

członków: mamy, taty, babci, dziadka itd. 

• Prezentacja utworu powinna trwać nie dłużej niż  7 minut. 

• Przebieg konkursu: 

• Konkurs odbędzie się jednoetapowo. Ze względu  na panującą epidemię 

koronawirusa , mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników tegoroczna 

edycja konkursu będzie miała zupełnie inną formę.  Wszyscy zgłaszający się do 

uczestnictwa , muszą swój występ zarejestrować na nośniku danych np. 

pendrive lub płyta CD. Nośnik należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Mircu lub fili bibliotecznych    w Małyszynie, Gadce i Osinach.  

• Z nośnikiem prosimy o dostarczenie informacji: 

Imię i Nazwisko uczestnika 

Tytuł wiersza i nazwisko autora 

Wiek uczestnika 

Miejscowość 

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna uczestnika 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgoda na publikowanie nagrania w mediach publicznych (facebook, Yoe Tube) 

Akceptacja Regulaminu 

Kontakt 

• Zgłoszenia przyjmowane będą do 21.01.2022.  

• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 27.01.2022. 



• Ogłoszenie wyników odbędzie się po obejrzeniu wszystkich prezentacji i 

dokonaniu oceny przez Jury. 

• O wynikach uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie poprzez kontakt 

telefoniczny lub mailowy. 

• Wyniki zostaną także opublikowane na stronie internetowej BIOK i w mediach 

społecznościowych (Facebook, Yoe Tube)).  

• Kryteria oceny 

• Dobór wiersza i jego pamięciowe opanowanie, 

• Interpretacja tekstu oraz stopień trudności, 

• Kultura słowa, 

• Ogólny wyraz artystyczny: uzasadniony gest sceniczny, elementy ruchu, strój 

       Nagrody  

• Z pośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie czterech laureatów: 

Grand Prix, I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej. 

• Przewidziane są nagrody książkowe.  

• Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają nagrody pocieszenia.  

• Odbiór nagród indywidualnie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mircu. Jeżeli 

sytuacja epidemiczna pozwoli to  odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. O 

miejscu i terminie wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną 

powiadomieni.  

Postanowienia końcowe: 

• Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

• Regulamin jest dostępny w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mircu oraz                          

w filiach bibliotecznych w Małyszynie , Gadce i Osinach. 

• Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków 

niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie                                

i przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznianie wizerunku uczestników 

oraz opiekunów zgodniez przepisami RODO ( art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). 

• Przystępując do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie nagrania 

w mediach społecznościowych ( facebook, Yoe Tube). 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania zdjęć, nagrań oraz 

informacji   z przebiegu konkursu w mediach( strona internetowa, facebook, 

prasa). 

 

 Serdecznie Zapraszamy! 

 


