
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

„WIERSZ DLA MAMY” 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ 

 I OŚRODEK KULTURY W DZWOLI 
 

1. Organizator 

Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury w Dzwoli. 

2. Cele konkursu: 

• popularyzowanie Dnia Matki  

• doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozwijanie umiejętności poprawnej wymowy, właściwej 

modulacji głosu, 

• popularyzowanie i promowanie twórczości poetyckiej, 

• kształtowanie postawy szacunku wobec swoich rodziców, 

• ćwiczenie pamięci i uwagi, 

• inspirowanie do twórczej pracy 

3. Zadanie: 

- przygotowanie i recytacja jednego wiersza, którego przesłaniem jest przedstawienie w poetycki 

sposób piękna, dobroci, bezinteresowności, bezgranicznej miłości do najważniejszej osoby w życiu – 

MATKI. 

- twórczość własna będzie dodatkowo premiowana 

- nagranie wideo z wykonaniem  

4. Warunki uczestnictwa (zgłoszenie do konkursu): 

- umieszczenie pliku w Internecie (np. YouTube) i przesłanie linku na adres dzwolaok@gmail.com 

lub przesłanie filmu na wspomniany adres, 

- jednym z warunków przystąpienia do konkursu, jest dołączenie wypełnionego formularza  

zgłoszenia do wiadomości mailowej (formularz do pobrania ze strony dzwolaok.pl), 

- termin nadsyłania nagrań: 7 maj- 24 maj 2021. Filmy wysłane po tym terminie  

nie będą brane pod uwagę. 

 



5. Uczestnicy 

- konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Dzwola, 

- jedna osoba nie może wziąć udziału w więcej niż jednym nagraniu. 

6. Kategorie wiekowe: 

• przedszkolaki (do 6. roku życia), 

• dzieci (7 – 13 lat), 

• młodzież (14 – 18 lat), 

  dorośli 

7. Zasady uczestnictwa: 

- uczestnicy recytują wiersz związany  tematyką z Dniem Matki (wiersz własnego autorstwa lub 

wybrany z literatury) 

- łączny czas nagrania nie powinien przekroczyć  5 minut, 

8.Oceny i nagrody: 

- oceny uczestników dokona jury przeglądu, powołane przez organizatora, które w  swojej ocenie 

kierować się będzie następującymi kryteriami: 

• dobór repertuaru, 

• walory artystyczne prezentowanych tekstów, 

• interpretacja, 

• dykcja, 

• ogólny wyraz artystyczny 

- nagrody otrzymają uczestnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii, 

- nagrody osób niepełnoletnich mogą odebrać tylko rodzice lub prawni opiekunowie, 

- informacja o terminie odbioru nagród zostanie umieszczona na Facebooku i stronie internetowej. 

9. Głosowanie online o nagrodę publiczności 

Głosowanie  odbędzie się na Facebooku. Za głos ważny uznaje się pozostawienie reakcji (np. „like”)  

pod zdjęciem (filmem/linkiem) wybranego uczestnika. Publikacja nadesłanych prac odbędzie się 26 

maja. Tego samego dnia rozpocznie się głosowanie, które potrwa do 28 maja (szczegóły zostaną 

opublikowane na Facebooku GBPiOK). 

 

 



10. Ogłoszenie wyników 

Termin rozpatrzenia prac i ogłoszenie wyników – 28  maj 2021 r. Lista osób nagrodzonych  

zostanie opublikowana na stronie internetowej i Facebooku GBPiOK. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kryterium oceny oraz rozwiązywania spornych kwestii,  

nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie. Decyzje organizatora są ostateczne – bez możliwości  

odwołania się.  

12. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

13. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na prowadzenie działań  

o charakterze informacyjno-promocyjnym (np. upublicznienie pracy) przez Gminną Bibliotekę  

Publiczną i Ośrodek Kultury w Dzwoli na stronach internetowych oraz w prasie, 

celem dokumentowania wydarzeń, uroczystości, konkursów, zawodów etc. (klauzula udzielenia  

zgody do podpisu w formularzu zgłoszeniowym, w przypadku osób niepełnoletnich podpis składają  

rodzice lub prawni opiekunowie). 


