
 

VI Gminny Konkurs Recytatorski 

REGULAMIN 

 

I. Organizatorzy konkursu:  
 

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Kłoczewie 
 

II. Cele konkursu:  
 

1. Pielęgnowanie kultury języka ojczystego 

2. Rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół podstawowych   

3. Promowanie talentu dzieci i młodzieży i umożliwienie prezentacji ich umiejętności 

recytatorskich  

4. Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej 

5. Pobudzenie aktywności twórczej 
 

III. Kategorie wiekowe:  
 

 - przedszkola i klasy 0 

 - klasy I-IV 

 - klasy V-VIII  
 

IV. Warunki uczestnictwa:  
 

1. Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kłoczew. 

2. Uczestnicy konkursu prezentują jeden utwór poetycki lub fragment prozy o dowolnej 

tematyce. 

3. Nie dopuszcza się recytowania wierszy z podkładem muzycznym. 

4. Warunkiem jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie i dostarczenie do Organizatora 

Karty Zgłoszenia do dnia 18 października 2021 roku 

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez opiekuna/rodzica 

uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu 

niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. 

 

V. Termin i miejsce konkursu 

Konkurs odbędzie się w dniu 21 października 2021 roku (czwartek) o godzinie 9:00  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie 
 

VI. Kryteria oceny: 
 

1. Komisja oceniać będzie: 

- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie 

- interpretację wiersza 

- kulturę słowa 

- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, mimika) 

2. Komisja przyzna nagrody i wyróżnienia dla laureatów w każdej z kategorii           

   wiekowych. 

 

VII. Postanowienia końcowe: 
 

a) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu 

b) Wszystkie informacje na temat Konkursu można uzyskać na stronie Gminnego Ośrodka 

Kultury w Kłoczewie - www.gok-kloczew.pl oraz w siedzibie GOK Kłoczew, ul. Klonowa 2 

tel. 25 75 11 685 / 601 157 072 

 

http://www.gok-kloczew.pl/


 

 

 

 

c) UWAGA: W przypadku braku możliwości stacjonarnego przeprowadzenia VI Gminnego 

Konkursu Recytatorskiego, odbędzie się  on według następujących warunków: 
 

1. Nie dopuszcza się recytowania wierszy z podkładem muzycznym 

2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 

niezbędnych do realizacji Konkursu oraz informacji  i promocji GOK (ustawa z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest zarejestrowanie własnej prezentacji poprzez 

zapis obrazu i dźwięku (np. telefonem komórkowym). 

4. Nagranie powinno być wykonane w pozycji pionowej z odległości 2-3 m – powinna 

być ujęta cała postać recytatora. 

5. Nagranie wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia należy przesłać Organizatorowi drogą 

elektroniczną na adres gok@kloczew.pl lub dostarczyć na dowolnym nośniku                      

do siedziby Organizatora (GOK Kłoczew, ul. Klonowa 2) do dnia 18 października 

2021 r.  

6. Nagrania prezentujące laureatów konkursu zostaną opublikowane na profilu Facebook  

Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie. 

7. Przesłuchania odbędą się w siedzibie Organizatora tylko z udziałem Jury i bez 

publiczności. 

 

mailto:gok@kloczew.pl

