
REGULAMIN 

20. KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

Wiosenny Koncert Poezji 

 

Organizatorami konkursu są Gminna Biblioteka Publiczna w Budrach i Gminny Ośrodek Kultury w Budrach 

pod patronatem Starostwa Powiatowego w Węgorzewie 
 
I. Cele: 

- popularyzacja literatury pięknej wśród dzieci, 
- dbałość o kulturę żywego słowa, 

- stwarzanie dzieciom możliwości zaprezentowania wartościowych utworów poetyckich, 
- rozwijanie wrażliwości na poezję, 
- zwrócenie uwagi dzieci, w dobie komputerów i telewizji, na słowo pisane, 
- zapoznanie z twórczością współczesnych poetów oraz poszukiwanie 
nowatorskich interpretacji znanych wierszy dla dzieci 
 

II. Zasady uczestnictwa: 

    1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego. 
    2. Uczestnicy będą podzieleni na 5 kategorii wiekowych: 
 uczniowie klasy „0”, 
 uczniowie klas  I-II 

 uczniowie klas III-IV 
 uczniowie klas V-VI 

 uczniowie klas VII-VIII 
  3. Każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór poetycki wybranego poety, piszącego dla dzieci, oprócz wierszy Jana 
Brzechwy i Juliana Tuwima. 
   4.Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 4 minuty. 
   5.Prosimy o przygotowanie nagrania prezentacji w formie audio - wideo spełniającego następujące wymogi: 

- nagranie musi być zrealizowane w jednym ujęciu i jedną kamerą w zamkniętej przestrzeni w pozycji poziomej. Nie 

dopuszcza się montażu i modyfikacji nagranego materiału. Nagranie recytatora interpretującego utwór literacki 

powinno być w pozycji stojącej w planie ogólnym, tak by można było widzieć całą postać. W czasie nagrania 

dozwolone są zbliżenia kamery na recytatora, czyli tzw. zacieśnienie kadru. Kamera powinna być ustawiona na 

wysokości wzroku recytatora, aby uzyskać jak najbardziej naturalny sposób wypowiedzi. Unikamy filmowania z dolnej i 

górnej perspektywy. 

- każdy plik filmowy powinien zawierać następujące informacje: imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza recytator, 
imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu. 
 - należy pamiętać o odpowiedniej jakości nagrania, tak by recytacja była w pełni słyszalna podczas odtwarzania na 

komputerze 
 - prezentacji recytatora „nie wzbogacamy” o dodatkową muzykę w tle. Najważniejszy jest recytator i to co ma do 
przekazania.  
  6. Prosimy o unikanie prezentowania utworów zamieszczonych 
 w podręcznikach. 

      7. Nagranie należy umieścić na platformie You Tube, w ustawieniu widoczności filmu – 

NIEPUBLICZNY (Każda osoba, która ma link, może obejrzeć ten film).  
Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć link do filmu do dnia 9 kwietnia 2021 r. pocztą 

elektroniczną na adres: konkursy.gokbudry@interia.pl 

       8. Wyniki konkursu ogłoszone będą 16 kwietnia 2021 r. na stronie:www.gokbudry.pl 

 
     III. Przebieg konkursu: 
        1. Komisja powołana przez organizatorów oceni: 

 wyraziste, pełne ekspresji wygłaszanie z pamięci tekstów poezji, bez korzystania z gestów i wszelkich 
akcesoriów teatralnych (kostiumy, rekwizyty itp.), 

 stosowność doboru repertuaru do wrażliwości intelektualnej i emocjonalnej wykonawcy, 

 interpretację utworu, 
 dykcję, 
 ogólny wyraz artystyczny 

 
    IV. Laureatom przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody. 
 
 

                                                
 

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Budrach 

Al. Wojska Polskiego 29, 11-606 Budry 
email: bibudry@wp.pl, fax: 0-87 4278040 
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KARTA UCZESTNICTWA 

20. KONKURSU RECYTATORSKIEGO „WIOSENNY KONCERT POEZJI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

..............................................                                         .............................................................. 

   (pieczątka organizatora)                                                                          (podpis opiekuna uczestnika) 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka* / dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem 

prawnym* ………………………………………………… w celu i w zakresie niezbędnym do udziału  

w Wiosennym Koncercie Poezji – konkurs recytatorski organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury  

w Budrach i Gminną Bibliotekę Publiczną w Budrach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta 

w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

* niewłaściwe skreślić 

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Budrach. 

………………………………………………………………… 

                                           (data, czytelny podpis) 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

  W związku z uczestnictwem w konkursie pn. Wiosenny Koncert Poezji – konkurs recytatorski organizowanym 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Budrach i Gminną Bibliotekę Publiczną w Budrach wyrażam zgodę  

na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka*/ dziecka, którego jestem opiekunem prawnym* 

 (imię i nazwisko dziecka)  …………………………………………………………… 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 880) w celach promocyjnych  działalności GOK i GBP w mediach (m.in. na stronach www.gokbudry.pl, facebook, 

You Tube, w prasie). 

* niewłaściwe skreślić 

                                                                                                           …………………………………………………………… 

                                                                                                                        (data, czytelny podpis) 

IMIĘ I NAZWISKO  

KATEGORIA  

GMINA/POWIAT  

ADRES SZKOŁY – 

PLACÓWKI (nazwa, adres i 

telefon) 

 

 

NAUCZYCIEL, INSTRUKTOR  

lub OPIEKUN 

przygotowujący recytatora 

(imię i nazwisko, telefon) 

 

UTWÓR 

(autor, tytuł) 

 

 

LINK DO NAGRANIA  

NA YOU TUBE 
 

http://www.gokbudry.pl/

