
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach 
al. Wojska Polskiego 26 

 11-606 Budry 

                          (87) 427 80 48, fax. (87) 427 80 40  e- mail: gokbudry@wp.pl   

www.gokbudry.xip.pl 
 

REGULAMIN 
XII POWIATOWEGO   KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

pt.  „Jesienne zadumania o Ojczyźnie” 

 
  
 ORGANIZATORZY: 
 Gminny Ośrodek Kultury w Budrach, 
WSPÓŁORGANIZATORZY:  Gminna Biblioteka Publiczna w Budrach, Starostwo Powiatowe w Węgorzewie 

 
 I. CELE KONKURSU:   

 Popularyzacja  piękna i wartości narodowej kultury .  
 Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.  

 Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną  

 Pielęgnowanie postaw patriotycznych. 

 Propagowanie wierszy autorów mniej popularnych, będących wyrazem miłości i szacunku do Ojczyzny  

II. ZASADY UCZESTNICTWA  
 

 Recytacja wybranego utworu w trzech grupach wiekowych: uczniowie klas I-II, III - IV, V – VI,  VII - VIII szkół 
podstawowych 

 Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 5 minut.  

 Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie dwóch uczestników w każdej kategorii wiekowej . 
W przypadku większej ilości chętnych, należy przeprowadzić eliminacje szkolne.  

 Repertuar powinien być starannie dobrany pod względem wartości literackiej i adekwatny do poziomu intelektualnego i 
emocjonalnego dziecka.  

 Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia  do 29 października 2019r.  na adres:  

Gminny Ośrodek Kultury 
Al. Wojska Polskiego 26 
11-606 Budry                 z dopiskiem: Konkurs Recytatorski   
   
lub przesłanie pocztą elektroniczną na adres: bibudry@wp.pl w temacie prosimy podać:   
konkurs recytatorski ”Jesienne zadumania o Ojczyźnie”     
 
III. PRZEBIEG KONKURSU  
 
1. Konkurs odbędzie się 06 listopada 2019r. o godzinie 9.00  w Sali  widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury 
 w Budrach 
2. O ewentualnych zmianach w terminie konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w odrębnym piśmie. 
 
IV. JURY  
1. Niezależna komisja powołana przez organizatorów oceniać będzie: 
- dobór repertuaru,  kulturę słowa, dykcję,  interpretację, ogólny wyraz artystyczny 
 2.Powołana komisja przyzna laureatom w poszczególnych kategoriach nagrody i dyplomy. 
 

 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  
W  POWIATOWYM KONKURSIE RECYTATORSKIM 

 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH    „Jesienne zadumania o ojczyźnie”  
 
 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………………………… 
 

2. Szkoła…………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

3. Klasa……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Autor i tytuł utworu poetyckiego……………………………………………………………………………….. 
 

      5. Imię i nazwisko opiekuna…………………………………………………………………………………………...  
 

6. numer telefonu kontaktowego do opiekuna …………………………………………………………….. 
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