
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO DLA UCZNIÓW 

 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU ŚREMSKIEGO 

pt. W świecie twórczości Marii Konopnickiej 

 

I. CELE  

1. Przybliżenie dzieciom i młodzieży poezji polskiej poetki - Marii Konopnickiej  

w 180. rocznicę jej urodzin. 

2. Zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży sztuką recytacji i kultury słowa. 

3. Doskonalenie poprawnej artykulacji. 

4. Rozwijanie umiejętności różnicowania interpretacji tekstów poetyckich  i prozatorskich. 

5. Promocja osiągnięć szkół i placówek oświatowych z powiatu śremskiego. 

II. PATRONAT HONOROWY                                                                          

 Starosta Powiatu Śremskiego, 

 Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk. 

III. ORGANIZATORZY 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie, 

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk. 



IV. ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych z powiatu 

śremskiego. 

Przesłuchania konkursowe odbędą się 3.06.2022r. (piątek) o godz. 9.30 w sali 

widowiskowej w Dolsku. 

2. Uczestnik konkursu przygotowuje jeden utwór autorstwa Marii Konopnickiej  

o dowolnej tematyce, do wyboru: 1 utwór poetycki lub 1 fragment prozy. 

3. Czas prezentacji jednego utworu nie może przekraczać 5 minut (za przekroczenie 

wyznaczonego czasu uczestnik może zostać zdyskwalifikowany przez Jury). 

4. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne przez nauczyciela 

do Organizatorów: p. Beaty Szafraniak (887 395 614) lub p. Anny Ogrodnik 

(516 353 162) do dnia 27.05. 2022r. Formularz zgłoszeniowy( skan) można przesyłać 

drogą elektroniczną na adres sekretariat@spmaslowo.pl  lub dostarczyć organizatorom 

w dniu konkursu- jest on dołączony jest do niniejszego regulaminu. Uczestnicy, którzy 

nie dostarczą formularza, zostaną skreśleni z listy konkursowej. 

5. Do udziału w etapie powiatowym konkursu należy zgłaszać najlepszych recytatorów 

wyłonionych we wstępnych eliminacjach zorganizowanych w szkole. Po trzech 

reprezentantów  w następujących kategoriach: 

 klasy I – III, 

 klasy IV – VI, 

 klasy VII – VIII. 

6. O podziale i liczbie nagród rzeczowych (I, II, III miejsce) decyduje Jury, które ma 

prawo nie przyznać wybranego miejsca bądź inaczej rozdzielić nagrody. 

7. Uczestnik nie ma prawa dokonywać zmian w prezentowanym repertuarze po 

zgłoszeniu do konkursu. 

8. Pełną odpowiedzialność za dobór tekstów ponoszą nauczyciele zgłaszający 

uczestników konkursu. 

9. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu na konkurs, nie zapewniają miejsc 

parkingowych ani wyżywienia. 

10. Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo uczestników konkursu na terenie sali 

widowiskowej w Dolsku. Nie odpowiadają za uczestników po opuszczeniu budynku 

oraz nie zapewniają opieki medycznej. Bezpośredni nadzór nad niepełnoletnimi 
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uczestnikami sprawowany jest przez opiekuna, z którym uczestnik przyjechał  

na konkurs. 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, także  

w czasie trwania konkursu.. 

V. OCENA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

Uczestników konkursu ocenia Jury, w skład którego wchodzą nauczyciele poloniści  

i bibliotekarze. Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów: 

 dobór tekstów do możliwości percepcyjnych recytatora, 

 interpretacja teksu, 

 kultura słowa (dykcja), 

 ogólny wyraz artystyczny recytacji. 

Organizatorzy proszą o niewykorzystywanie rekwizytów oraz kostiumów, gdyż nie będą  

one miały wpływu na ocenę Jury. 

 

W razie jakichkolwiek pytań bądź  wątpliwości Organizatorzy proszą o kontakt telefoniczny 

pod wskazane wyżej numery telefonów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. W świecie twórczości Marii Konopnickiej 

IMIĘ 
 

NAZWISKO 
 

WIEK/KLASA 
 

PREZENTOWANY  

REPERTUAR 

 

 

 

 

 

NAZWA SZKOŁY 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią regulaminu Powiatowego Konkursu 

Recytatorskiego W świecie twórczości Marii Konopnickiej i akceptuję jego zapisy. 

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA O WYRAŻENIU 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka/podopiecznego 

utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach 

i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez 

Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Dolsk oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie, 

a także na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku jej/jego w formie fotografii lub zapisu video. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych lub danych mojego 

dziecka/podopiecznego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Dolsk oraz Zespół 

Szkolno--Przedszkolny w Masłowie w celu uczestnictwa w konkursie. 

………………………………………..   …………………………………… 

 miejscowość, data      podpis rodzica/opiekuna 


