
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI 

PATRIOTYCZNEJ DLA PRZEDSZKOLAKÓW, UCZNIÓW SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM I DOROSŁYCH 

Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

I. Termin i miejsce: 

- 15 listopada 2016 r. o godz. 9:00 

- Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy – Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich  

ul. Polna 8/1 69-113 Górzyca 

II. Cele konkursu: 

- wytworzenie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych, w szczególności do poezji 

oraz upowszechnienie wśród najmłodszych, młodzieży i dorosłych piękna mowy ojczystej, 

dorobku kultury narodowej i kultury żywego słowa, 

- pogłębianie wśród najmłodszych, młodzieży szkolnej i dorosłych znajomości polskiej poezji 

patriotycznej oraz rozwijanie wrażliwości artystycznych, a także zainteresowania językiem 

polskim, wzbogacanie słownictwa i umiejętności formułowania wypowiedzi, 

- przyczynianie się do wzbogacania w patriotyczne wartości organizowanych obchodów 

Święta Niepodległości, 

- upowszechnianie polskiej poezji wśród mieszkańców gminy Górzyca. 

III. Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs organizowany jest w pięciu grupach wiekowych: 

A. przedszkolaki (dzieci w wieku 3-5 lat); 

B. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej (6-8 lat); 

C. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej; 

D. uczniowie gimnazjum; 

E. dorośli 

2. Łączny czas trwania prezentacji jednego recytatora nie może przekraczać 5 minut. 

3. Szkołę, przedszkole w każdej kategorii wiekowej może reprezentować  maksymalnie trzech 

uczestników, w kategorii wiekowej (gimnazjum) i E (dorośli) liczba uczestników jest 

dowolna. 

4. Każdy z uczestników przygotowuje utwór do prezentacji autorstwa polskiego poety 

o tematyce patriotycznej, sybirackiej, wojennej. 



5. Prezentacje recytatorskie nie mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, 

rekwizyty, podkład muzyczny). 

6. Prezentacje uczestników ocenione zostaną przez niezależne jury, które uwzględni w swojej 

ocenie: dobór tekstów, interpretację, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny; 

7. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie kart zgłoszenia do 9 listopada 2016 r. 

8. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny 

przez Jury w dniu konkursu. 

9. Jury przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia. 

10. Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury. Decyzja jury i organizatora 

jest ostateczna. 

11. Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy, reprezentowany przez Dyrektora, jako 

Administrator danych, przetwarza dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia do Gminnego 

Konkursu Recytatorskiego wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy. Dane nie 

będą udostępniane żadnym innym podmiotom i są one chronione zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu 

i poprawiania. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych 

w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy miejscowości i szkoły w celach 

promocyjnych w postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób, które 

zostaną wyróżnione.  

Regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się również na stronie internetowej: 

www.sport.kultura.gorzyca.pl 
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KARTA ZGŁOSZENIA DO GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

POEZJI PATRIOTYCZNEJ 

Po zapoznaniu się z regulaminem Konkursu Recytatorskiego zgłaszam udział: 

1. Imię i nazwisko ...................................................................................................................................... 

2. Kategoria wiekowa*: …………………………………………………………………………………. 

3. Szkoła …………………………………………………………………………………......................... 

4. Klasa: ……………………….. .............................................................................................................. 

5. Recytowany utwór (tytuł, nazwisko i imię autora, czas recytacji): 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

6. Nauczyciel – opiekun: ........................................................................................................................... 

* - kategorie wiekowe są następujące: A- przedszkole, B- kl. I-III SP, C- kl. IV-VI SP, D- gimnazjum, 

E- dorośli 

Zgłaszając udział w konkursie wyrażona zostaje zgoda na ewentualną  publikację wizerunku, imienia i 

nazwiska oraz nazwy szkoły w mediach.  
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