
  
 
 
 
 

REGULAMIN 
KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
„WIOSENNE PRZEBUDZENIE” 

 
1. Organizatorem Konkursu Recytatorskiego Uczniów Szkół Podstawowych „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 dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie gminy Suchy Las lub uczącej 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 formule online. 
6. 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 klas VII i VIII szkół podstawowych. 
7. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie nagrania z prezentacją jednego wiersza, którego wykonanie nie 
może przekroczyć 4 minut. Uczestnicy grupy najstarszej przygotowują jeden wiersz oraz fragment prozy o łącznym czasie 
prezentacji, który nie przekracza 6 minut. 
8. Nagranie nie może być montowane, a prezentacja wiersza stanowić musi jedną całość. Nagrania powinny być możliwie 
wysokiej jakości i poziomej orientacji. Nazwa przesyłanego pliku powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika. 
9. Zgłoszenie uczestnika do konkursu następuje przez dostarczenie Organizatorowi karty uczestnika (do pobrania ze strony 
internetowej www.osrodekkultury.pl) oraz nagrania i jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. 
10.  Uczestnik niepełnoletni i/lub nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, bierze udział w konkursie pod 
warunkiem uzyskania zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego. 
11.  Prezentacje konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa, zwana dalej Komisją, powołana przez Organizatora. 
12.  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. 
13.  Przyznane mogą być: I, II i III nagroda w każdej kategorii wiekowej. Organizator dopuszcza możliwość wyróżnień oraz 
nieprzyznania nagród. Od oceny Komisji nie przysługuje odwołanie. 
14.  Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych prezentacji na 
następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie rozpowszechniania, np. publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, wprowadzanie do Internetu, 
b) prawo do bezpłatnego wykorzystania prezentacji, o których mowa powyżej następuje w zamian za wydanie 
nagród i dyplomów. 

15.  Organizator może w szczególności wykorzystywać nagrodzone i wyróżnione prezentacje do promocji, reklamy 
Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przygotowania materiałów elektronicznych związanych z Konkursem. Każdy 
Uczestnik wyraża zgodę aby zgłoszone prezentacje były podpisane jego imieniem i nazwiskiem. 
16.  Uczestnik konkursu oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) do 
udostępnionego przez siebie nagrania. 
17.  Karty uczestnika i nagrania należy przesłać do 15 marca 2021 r. na adres e-mail: p.bajerlein@osrodekkultury.pl lub 
poprzez platformy typu WeTransfer. 
18.  Wyniki konkursu zostaną podane 22 marca 2021 r. do godz. 17.00 na stronie internetowej Centrum Kultury i Biblioteki 
Publicznej Gminy Suchy Las oraz na Facebooku instytucji. 
19.  Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian w regulaminie. 
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