
  
 

REGULAMIN 
ELIMINACJI GMINNYCH 

XVII POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW 

„WIOSENNE PRZEBUDZENIE” 
 

1. Organizatorem eliminacji gminnych XVII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Uczniów Szkół Podstawowych 
i Gimnazjów „Wiosenne Przebudzenie”, zwanego dalej konkursem, jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy 
Suchy Las, 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 16, zwane dalej Organizatorem. 
2. Regulamin konkursu, zwanego dalej regulaminem określa zasady konkursu przeprowadzonego przez Organizatora 
i jest dostępny pod adresem www.osrodekkultury.pl oraz w siedzibie Organizatora. 
3. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów uczących się w szkołach na terenie gminy 
Suchy Las. 
4. Celem konkursu jest prezentacja, doskonalenie oraz konfrontacja umiejętności recytatorskich, a także przybliżenie 
uczestnikom dorobku poetów polskich, kreowanie wrażliwości artystycznej i rozwijanie uzdolnień twórczych. 
5. Konkurs przebiega w 2 etapach: eliminacje szkolne oraz finał gminy. 
6. Zdobywcy I miejsca w każdej grupie wiekowej wezmą udział w XVII Powiatowym Konkursie Recytatorskim 
Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Wiosenne Przebudzenie”, którego finał odbędzie się dnia 15 kwietnia 
2016 r. o godz. 10.00 w sala Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, 
ul. Mściszewska 10 (hala MG SPORT, I piętro). 
7. Konkurs oceniany będzie w następujących grupach wiekowych: 
- Grupa najmłodsza – uczniowie szkół podstawowych - klasy I – III, 
- Grupa młodsza – uczniowie szkół podstawowych- klasy IV – VI, 
- Grupa starsza – uczniowie szkół gimnazjalnych. 
8. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie do prezentacji jednego wiersza, którego wykonanie nie może 
przekroczyć 4 minut. Uczestnicy grupy starszej przygotowują jeden wiersz oraz fragment prozy o łącznym czasie 
prezentacji, który nie przekracza 6 minut. 
9. Do konkursu uczestników zgłaszają szkoły z terenu gminy Suchy Las, a każdą z instytucji reprezentować może 
maksymalnie 3 uczestników w każdej grupie wiekowej. 
10. Zgłoszenie uczestnika do konkursu następuje przez dostarczenie Organizatorowi karty uczestnika (do pobrania ze 
strony internetowej www.osrodekkultury.pl lub w siedzibie Organizatora) i jest jednoznaczne z akceptacją warunków 
regulaminu. 
11. Uczestnik niepełnoletni i/lub nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, bierze udział w konkursie 
pod warunkiem uzyskania zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego. 
12.  Prezentacje konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa, zwana dalej Komisją, powołana przez Organizatora. 
13.  Komisja oceniać będzie: 
- dobór repertuaru – dostosowany do umiejętności i zainteresowań uczestnika; 
- interpretację – zrozumienie tekstu, umiejętność przekazania intencji i emocji, szczerość; 
-technikę wykonania – poprawność techniczna (dykcja), umiejętne operowanie melodią tekstu; 
- ogólny wyraz artystyczny. 
14.  Przyznane mogą być: I, II i III nagroda w każdej kategorii wiekowej. Organizator dopuszcza możliwość wyróżnień. 
Od oceny Komisji nie przysługuje odwołanie. 
15.  Karty uczestnika należy przesłać do 4 kwietnia 2016 r. na adres: 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las, 
62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 16 

e-mail: m.mucha@osrodekkultury.pl 
lub faksem: 612500404 

16.  Konkursu odbędzie się 7 kwietnia 2016r. o godz. 11.00 w Sali Widowiskowej CKiBP przy ul. Szkolnej 16 w Suchym 
Lesie. 
17.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.  
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ELIMINACJE GMINNE 

XVII POWIATOWEGO KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO UCZNIÓW SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW 

„WIOSENNE PRZEBUDZENIE” 

 

KARTA UCZESTNIKA 
DANE UCZESTNIKA: 

 

Imię i nazwisko: 

 

Data urodzenia:  

 

Klasa:  

 

Adres:  

 

Nazwa i adres instytucji zgłaszającej/ pieczątka:  

 

 

 

 

REPERTUAR: 
WIERSZ: 

Tytuł: 

 

Autor: 

 

PROZA:  dotyczy uczniów gimnazjum 

Tytuł: 

 

Autor: 

 

 

 

 

    ______________________                                        ________________________                      

miejscowość, data                                       podpis uczestnika 

 

Wyrażam zgodę na udział w/w uczestnika w Konkursie i oświadczam, że: 

- zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i w pełni akceptuję jego treść, 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Centrum Kultury i Bibliotekę 

Publiczną Gminy Suchy, Las, ul. Szkolna 16 w Suchym Lesie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.); dane będą 

wykorzystywane wyłącznie w związku z Konkursem, 

- wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku dziecka i wykorzystywanie materiałów fotograficznych 

i filmowych dotyczących Konkursu w lokalnej prasie, na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach 

informujących o Konkursie. 

 

 

 

    ______________________                                        ________________________         

miejscowość, data                                       podpis opiekuna  
   

 

 

 

 

 

 

 

 


