
R E G U L A M I N 
powiatowego konkursu  recytatorskiego z cyklu „Słowa Bliskie Młodym” 

 ph. „Najdroższy wyraz - Ojczyzna”  
 

 

 

Konkurs organizowany jest z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. 

 

I.  Organizator 

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie 

 

   Współorganizator 

 

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 

 

II. Cele konkursu 

      

- uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

- rozbudzanie uczuć patriotycznych 

- rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji 

- upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży 

- doskonalenie umiejętności recytatorskich 

  

III. Zasady uczestnictwa 

 

1. Konkurs organizowany jest dla : 

-    uczniów gimnazjów oraz 7 klas szkół podstawowych 

-    uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

2.  Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego patriotycznego utworu  

     poetyckiego polskiego autora, którego długość nie przekracza 7 minut. 

3.  Organizatorzy nie narzucają  autorów wykonywanych  utworów,  

     zachęcając tym samym do samodzielnego poszukiwania patriotycznych  

     tekstów.         

4.  Do udziału w etapie powiatowym konkursu należy zgłaszać najlepszych 

recytatorów, wyłonionych we wstępnych eliminacjach w szkołach 

lub bibliotekach – maksymalnie 5 osób. 

5.  Utwory muszą być wykonywane z pamięci. 

 

 

 

 



IV. Przebieg konkursu 

 

1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:  

-    etap wstępny -  przeprowadzony do końca kwietnia w szkołach lub  

     bibliotekach, 

-    finał powiatowy  zostanie przeprowadzony 18 maja 2018 r. w siedzibie    

      Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie, przy ulicy 

      Warszawskiej 34 (sala konferencyjna na II piętrze). Początek przesłuchań 

      o godzinie 10°°.     

2.  Warunkiem udziału w finale konkursu jest nadesłanie przez szkołę lub  

       bibliotekę karty zgłoszenia na adres Powiatowej Biblioteki Publicznej w  

      Ciechanowie lub e-mailem, do dnia 7 maja 2018 roku. 

3. Razem ze zgłoszeniem należy dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych 

    osobowych oraz wizerunku recytatora wypełnione i podpisane przez       

    opiekuna prawnego dziecka. 

4. Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie :  

 -   dobór repertuaru według skali trudności, 

      -   kulturę słowa,  

      -   dykcję, 

      -   ogólny wyraz artystyczny. 

5. Jury przyzna laureatom nagrody rzeczowe i wyróżnienia. 

 

 

 

Zgłoszenia uczestników przyjmuje, a także wszelkich informacji o 

konkursie udziela Dział Instrukcyjno-Metodyczny i Udostępniania 

Zbiorów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie,  

     ul. Warszawska 34, tel. 502272552 lub 511008351 

     E-mail : imig1@poczta.onet.pl 

Do regulaminu dołączone są karty zgłoszenia uczestników oraz wzór  

zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

Regulamin również dostępny na stronie : www.pbpciechanow.pl 

 


