
Regulamin konkursu recytatorskiego 

„Wiosna wierszem malowana” 

Gminna Biblioteka Publiczna w Różanie ogłasza konkurs recytatorski 

 „Wiosna wierszem malowana”, do którego udziału zaprasza wszystkie chętne dzieci  

z Przedszkola Samorządowego w Różanie. 

 

1. Cele 

 popularyzowanie poezji dziecięcej, 

 rozwijanie zdolności recytatorskich, 

 wyrabianie odwagi i śmiałości, 

 prezentacja umiejętności artystycznych dzieci, 

 doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci, 

 zachęcanie dzieci do występów przed publicznością, 

 

2. Zasady uczestnictwa 

 w konkursie biorą udział dzieci z Publicznego Przedszkola Samorządowego  

w Różanie, 

 tematem konkursu są „Wiosna wierszem malowana”, 

 uczestnicy wybierają do prezentacji ulubiony wiersz, 

 każdy uczestnik prezentuje jeden utwór (nie mniej niż 15 wersów) związany  

z tematyką konkursu, 

 uczestnicy zgłaszają się do konkursu do dnia 10 marca 2023 roku, zgodnie  

z załączoną kartą zgłoszeń ( Załącznik Nr 1) dostępną u wychowawców grup, 

 konkurs przeprowadzony zostanie 20 marca 2023 roku o godz. 9.00  

w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Różanie, 

 

3. Warunki uczestnictwa 

 uczestników konkursu przygotowują i zgłaszają rodzice, 

 warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wybór wiersza zgodnego z tematyką 

konkursu, 

 zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców 

przedszkolaków biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych 

osobowych do celów związanych z organizacją konkursu, 



4. Przebieg konkursu 

 konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych:  

 

1. 3-4 latki 

2. 5-6 latki 

 

5. Kryteria oceny 

      Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów: 

 dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 

 poprawne i płynne deklamowanie, 

 interpretacja tekstu , 

 kultura słowa, 

 ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój) 

 

6. Postanowienia ogólne 

 komisję konkursową powołuje organizator, 

 zwycięscy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe, pozostałym 

uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy i nagrody pocieszenia, 

 nagrody wręczone zostaną uczestnikom w dniu konkursu, 

 wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej biblioteki, 

przedszkola oraz Facebooku biblioteki, 

 organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu roztrzygnięcia  konkursu  

w razie wystąpienia przyczyn niezależnych, 

 

7. Dodatkowe informacje 

       Dyrektor Danuta Szydlik    e-mail: gbp@home.pl 

                                                    tel. 29 7 669-002 
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Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

RECYTATORSKIM 

„Wiosna wierszem malowana” 

 

1. Imię, nazwisko, wiek dziecka biorącego udział w konkursie 

…………………………………………………………………………… 

2. Nazwa grupy przedszkolnej 

…………………………………………………………………………… 

3. Tytuł wybranego wiersza 

…………………………………………………………………………… 

4. Autor wybranego wiersza 

…………………………………………………………………………… 

5. Imię, nazwisko oraz numer telefonu rodzica/opiekuna dziecka 

…………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego wskazanego w karcie zgłoszenia w Konkursie Recytatorskim 

„Wiersze znane i lubiane” organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Różanie oraz na przetwarzanie danych 

osobowych w celu organizacji, przeprowadzenia konkursu, a także na nieodpłatne wykorzystywanie, używanie, obróbkę, 

powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie na potrzeby konkursu „Wiersze znane i lubiane” oraz w celach informacyjnych  

i promocyjnych.  

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Różanie, (adres:                        

ul. Gdańska 4/2, 06-230 Różan). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,                                     

w jakim zostały zebrane.  

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu. 

 

 

…………………………………………………………. 
                                                                 data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 


