
                             
 

                                                                                                                 Gaworzyce, dnia 23.03.2018 r.  

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                    PRZEDSZKOLE 

                                            SZKOŁA  PODSTAWOWA 

                                             ŚWIETLICE WIEJSKIE 

 
 

 

 

           Dom Kultury"Jowisz" w Gaworzycach serdecznie zaprasza wszystkich chętnych  

                                       do udziału w Gminnym Konkursie Recytatorskim  

 

 

                                                      WIERSZOWISKO 
  

 

                  który odbędzie się dnia  17 .04. 2018r.   o godz. 9.00   w Domu Kultur" Jowisz" 

 

 

 

 

 

                                      W załączeniu  przesyłam regulamin i kartę zgłoszeń, którą należy przesłać    do  dnia   

12.04.2018r.  na adres ośrodka. 

 

 

 

 

   

 

                                                                                                       Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Regulamin Gminnego Konkursu Recytatorskiego  

                                                       WIERSZOWISKO 
 

 

1. Organizator: Dom Kultury „Jowisz” w Gaworzycach 

 

2. Cel imprezy:   

          - pobudzenie wrażliwości poetyckiej oraz aktywności twórczej w dziedzinie  recytacji,  

          - kształtowanie kultury słowa oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich , 

         - rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa  

           wśród dzieci.  

 

3. Termin : 17.04.2018 r.  godz.  9.00   

 

                                       

4. Miejsce: Dom Kultury w Gaworzycach 

 

 

5. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej. 

 

6. Uczestnicy występują w kategoriach:  

-przedszkolaki (3-4 latki  i 5-6 latki) 

- uczniowie klas 1 – 2 

- uczniowie klas 3 – 4 

- uczniowie klas 5 – 7 

 

7. Każdy uczestnik wykonuje jeden dowolnie wybrany utwór . 

 

8. Ocena – jury powołane przez organizatora oceniać będzie: 

- dobór repertuaru dostosowany do wieku, 

- interpretacja utworu, 

- kultura słowa, 

- ogólny wyraz artystyczny. 

 

      9. Nagrody:  

 

- w konkursie przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych i dyplomów, 

 - kolejność miejsc będzie uzależniona od ilości przyznanych punktów. 

 - komisja może przyznać wyróżnienia.  

- komisja ma prawo przyznać miejsca równorzędne lub nie przyznać miejsca danego stopnia.  

- decyzja komisji jest ostateczna 

 

 10. Postanowienia końcowe 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i wykorzystania do celów promocyjnych materiałów 

wykorzystujących wizerunek uczestników konkursu.  

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu 

 

 

11. Karty zgłoszeń należy przesłać do dnia  12.04.2018 r.  na adres: 

                                                               

                                                              Dom Kultury „Jowisz”  

                                                                ul. Dworcowa 95 

                                                              59 – 180 Gaworzyce 

                                                     lub: e-mail - dk-jowisz@wp.pl 

                                            



Gminny Konkurs Recytatorski 
„Wierszowisko” 

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

 

2.Przedszkole, Szkoła, Świetlica.......................................................................... 

 
3.Klasa ................................. 

 

4.Imię i nazwisko opiekuna .......................................................... 

 

5.Tytuł oraz autor prezentowanego wiersza................................................................................................ 

 

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

 

      6. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciach, wykonanych w 

            ramach  serwisu fotograficznego,dokumentującego przebieg  Konkursu Recytatorskiego w celach 

            promocyjnych tego przedsięwzięcia. .  
       7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby 

            przeprowadzenia Konkursu Recytatorskiego zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

            osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w zakresie koniecznym do 

           prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocji. 

 

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

         /podpis rodzica dziecka/                                                                               /podpis dyrektora placówki/ 

                                         

 

Gminny Konkurs Recytatorski 
„Wierszowisko” 
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5. Tytuł oraz autor prezentowanego wiersza.................................................................................. 
 

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

          6. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciach, wykonanych w 

                ramach  serwisu fotograficznego,dokumentującego przebieg  Konkursu Recytatorskiego w celach 

                promocyjnych tego przedsięwzięcia. .  
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         /podpis rodzica dziecka/                                                                               /podpis dyrektora placówki/                                         

 

 


