
REGULAMIN BIBLIOTECZNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW 

  „MOJA OJCZYZNA W POEZJI” 
1. Organizator:  

• Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie. 

2. Cele 

• Szerzenie kultury języka i piękna polskiego słowa w formie.  

• Budzenie wrodzonego talentu dzieci, młodzieży  do kreowania własnego świata 

poprzez słowo mówione. 

• Zainteresowanie uczniów historią  Polski. 

• Kształtowanie postaw patriotycznych. 

• Wzbudzenie szacunku wobec dokonań bohaterów tamtych dni. 

• Kształtowanie świadomości narodowej i szacunku wobec Ojczyzny. 

 

 

3. Warunki uczestnictwa 

• Konkurs będzie rozstrzygnięty w 3 kategoriach wiekowych: 

✓ Kategoria I : Oddziałały przedszkolne placówek oświatowych w Gminie 

Stanisławów, 

✓ Kategoria II:  Klasy I-III placówek oświatowych w Gminie Stanisławów,  

✓ Kategoria III: Klasy IV-VIII placówek oświatowych w Gminie Stanisławów. 

• Zgłoszenia osób niepełnoletnich  do konkursu mogą dokonać jedynie rodzice lub 

opiekunowi prawni dziecka. 

• Zgłoszenie dziecka do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

niniejszego regulaminu. 

• Do udziału w konkursie niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych rodziców/opiekunów prawnych i dziecka i na rozpowszechnianie 

wizerunku dziecka w zakresie wskazanym w karcie zgłoszenia.  

• Konkurs dla mieszkańców gminy Stanisławów i  dzieci uczęszczających do placówek 

oświatowych położonych na terenie gminy. 

• Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego 

wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: 

druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w 

Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania. 

4. Przebieg Konkursu, a dostarczanie nagrań video i wypełnionej karty zgłoszeniowej; 

• Nagranie podpisujemy: imię_nazwisko _kategoria wiekowa 

• Nagranie na nośniku cyfrowym wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy  dostarczyć 

w zaklejonej i opisanej kopercie –BIBLIOTECZNY KONKURS RECYTATORSKI POD 

PATRONATEM WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW  „MOJA OJCZYZNA W POEZJI” – do 

Gminnej Biblioteki Publicznej  w Stanisławowie , autor może odebrać dostarczony 

nośnik cyfrowy osobiście w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu, 

• Termin dostarczania filmów i zgłoszeń: 29.04.2021 r. godzina 24:00  

• Odsłuchanie wszystkich nagrań przez Jury Konkursowe nastąpi 30.04.2021 r. 

• Ogłoszenie wyników oraz  publikacja ich nagrań na fanpage lub kanale YouTube 

organizatora nastąpi najpóźniej 03.05.2021r. 

 



5. Repertuar 

 • Uczestnicy przygotowują interpretację jednego wiersza lub fragmentu prozy, w formie 

pliku wideo w formacie pozwalającym na umieszczenie nagrania na fanpage lub kanale 

YouTube organizatora.  

• Czas nagrania nie może przekroczyć 5 minut.  

6. Kryteria oceny jury  

• Dostosowanie repertuaru do wieku, upodobań i wrażliwości emocjonalnej dziecka, 

młodzieży, dorosłego. 

• Forma prezentacji (należy unikać rekwizytów, kostiumów oraz gestów ilustrujących 

tekst). 

• Wyrazistość wymowy. 

• Ogólny wyraz artystyczny (naturalność wykonawcy, osobowość sceniczna). 

7. Nagrody  

• Laureaci wytypowani przez Jury Konkursowe otrzymają nagrody rzeczowe oraz 

dyplomy 

• Wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki 

8. Jury  

• Nagrania oceni Jury Konkursowe w składzie: 

✓ Wójt Gminy Stanisławów,  

✓ pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie, 

✓ pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie. 

9. Warunki końcowe  

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest: 

• karta zgłoszeniowa dziecka, 

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

• informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach bibliotecznego 

konkursu recytatorskiego pod Patronatem Wójta Gminy Stanisławów „MOJA 

OJCZYZNA W POEZJI” 


