
Regulamin 
Gminnego Konkursu Recytatorskiego 

„Cztery Pory Roku - ZIMA” 
organizowanego przez 

Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Cybince 
pod patronatem Burmistrza Cybinki 

 

1. Cele konkursu. 

a. Popularyzacja literatury pięknej. 

b. Dbałość o kulturę żywego słowa. 

c. Stwarzanie dzieciom i młodzieży możliwości zaprezentowania 

wartościowych utworów poetyckich. 

d. Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów 

literackich. 

e. Rozwijanie u dzieci i młodzieży postawy twórczej oraz pobudzanie 

ich wrażliwości artystyczno-literackiej. 

 

2. Zasady uczestnictwa. 

a. W konkursie mogą wziąć udział dzieci przedszkolne  

oraz uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych  

z terenu Gminy Cybinka: 

 

• kategoria I - dzieci przedszkolne 

• kategoria II – uczniowie klas I-III szkół podstawowych, 

• kategoria III – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, 

• kategoria IV – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych 

 

b. Każdy uczestnik zobowiązany jest przygotować 1 utwór 

 – wiersz o tematyce zimowej. 

c. Repertuar powinien być starannie dobrany pod względem wieku,       

umiejętności i wrażliwości emocjonalnej recytującego. 

d. Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać: 

• podstawowe informacje o uczestniku (imię i nazwisko, 

szkoła, klasa), 

• informacje o repertuarze (tytuły i autorzy prezentowanych 

utworów), 

e. Zgłoszenie udziału należy przesłać e-mailem na adres 

bibliotekacybinka@gmail.com do 29 stycznia br. (piątek) . 

Kartę zgłoszenia oraz zgodę podpisaną przez rodzica  

lub opiekuna prawnego należy dostarczyć w dniu nagrania. 



3. Przebieg konkursu. 

a. Indywidualne prezentacje uczestników odbywać się będą  

w Oddziale dla dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  

w Cybince wyłącznie przy udziale nagrywającego występ 

pracownika biblioteki oraz opiekuna (w przypadku najmłodszych 

uczestników),  

w dniach 1-5 lutego, w godz.9.00-15.00,  

po wcześniejszym umówieniu terminu telefonicznie: 68 391 11 75. 

 

b. Ze względu na wciąż trwające obostrzenia i zdalne nauczanie 

uczniów klas IV – VIII wprowadzamy możliwość nagrania 

występu w domu i przesłanie do nas filmiku. Format pliku: avi, 

mp4. Maksymalna rozdzielczość filmików: Full HD. Maksymalny 

czas trwania filmu: 5 minut. Plik należy przesłać na nasz adres 

mailowy. 

c. Laureatów wyłoni Jury powołane przez Organizatora,  

po uprzednim przesłuchaniu wszystkich recytacji. 

d. W swojej ocenie Jury kierować się będzie następującymi 

kryteriami: 

• dobór repertuaru, 

• walory artystyczne prezentowanych tekstów, 

• interpretacja, 

• dykcja, 

• ogólny wyraz artystyczny 

 

4. Występy uczestników udostępniane będą na profilu facebook biblioteki. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09 lutego br.,  

a lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych  

i w mediach społecznościowych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

oraz Gminy Cybinka. 

6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie odbioru 

nagród. 

7. Zgłoszenie  do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

niniejszego regulaminu oraz z  wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  

danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych i dziecka  

oraz na rozpowszechnianie wizerunku dziecka. 

 

Organizator przewiduje Nagrodę Publiczności dla uczestnika, którego występ 

zdobędzie najwięcej „polubień” na facebooku. 



 

Serdecznie zapraszamy! 


