
Regulamin Konkursu Recytatorskiego 

 

I Organizatorzy konkursu: 

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce 

Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce 

 

II Cele konkursu: 

- Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie  

- Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych, średnich i osób dorosłych 

- Promowanie talentu dzieci i młodzieży 

- Pobudzanie aktywności twórczej 

 

III Kategorie konkursu: 

I - klasy 1-3            

II - klasy 4-6 

III - Gimnazjum 

IV - Szkoła Średnia 

V  - Młodzież ucząca się, pracująca, mile widziani dorośli  

 

IV Regulamin konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Szkół Średnich, 

młodzieży pracującej i osób dorosłych. 

2. Uczestnicy konkursu prezentują następujące utwory wg swoich kategorii: 

I  

II   

III  

IV  

V  

 

3. Dopuszcza się recytowanie wierszy z podkładem muzycznym. 

4. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu. 

5. Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.  

Szkoły Podstawowe 

Utwór Juliana Tuwima Czas: do 5 min 

Utwór Juliana Tuwima 

+ Utwór dowolnego 

poety 

Czas: do 10 min 



V Warunki uczestnictwa: 

Warunkiem jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie i przesłanie na adres Organizatora 

karty zgłoszenia do 17 maja 2013 roku z dopiskiem: „Konkurs recytatorski”. Szczegółowe 

informacje o przebiegu konkursu oraz ewentualne zmiany będą zamieszczane na stronie: 

www.milowka.pl , www.gok.milowka.pl. 

Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody. 

 

VI Termin i miejsce konkursu: 

Konkurs odbędzie się w dniach 23-24 maj 2013r. o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Milówce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszenia uczestnika na konkurs recytatorski 

 

1. Imię i Nazwisko 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Adres zamieszkania  

…………………………………………………………………………………………………... 

3. Telefon 

…………………………………………………………………………………………………... 

4. Adres e-mail 

…………………………………………………………………………………………………... 

5. Kategoria: 

    a) I - klasy 1-3            

    b) II - klasy 4-6 

    c) III - Gimnazjum 

    d) IV - Szkoła Średnia 

    e) V  - Młodzież ucząca się, pracująca, dorośli 

    (*podkreślić właściwą kategorię) 

 

6. Szkoła i klasa 

…………………………………………………………………………………………………... 

7. Autor i tytuł utworu  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Indywidualną kartę zgłoszenia prosimy przesłać do Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce do 17 maja 2013r. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu recytatorskiego 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu Recytatorskiego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia 

konkursu oraz w celach promocji przedsięwzięcia  

 

……………………………. 

data i podpis uczestnika konkursu 


