
Regulamin Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Wiarą spisane ” 
 

W związku z obchodami 100 (setnej) rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II oraz  
nadchodzącą beatyfikacją Kard. Stefana Wyszyńskiego, 
 Konkurs nawiązuje do utworów o tematyce religijnej.  

 
 

1. Organizatorem Gminnego Konkursu Recytatorskiego jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Sieprawiu. 
 
2. Gminny Konkurs Recytatorski jest wydarzeniem skierowanym do uczniów szkół podstawowych 
Gminy Siepraw. 
 
3. Cele Konkursu: zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką recytacji i kulturą słowa, motywacja 
uczniów do poszerzania znajomości literatury i poezji, doskonalenie pracy z tekstem jako narzędziem 
opisu języka i wyrażania własnych doznań.  
 
4. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich konkursach 
recytatorskich. Prezentowany repertuar musi być tekstem, który został opublikowany w książce lub 
w prasie literackiej. 
  
5. Konkurs prowadzony jest bez eliminacji szkolnych, tylko na szczeblu gminnym. 
 
6. Wykonawca może reprezentować tylko jedną szkołę z terenu Gminy Siepraw i startować tylko 
w jednym turnieju w swojej kategorii wiekowej. 
 
7. Gminny Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie dwóch turniejów: 

- turniej recytatorski – poezja, utwory religijne (recytacja, fragmenty prozy), 
- turniej wywiedzione ze słowa; 

z podziałem na kategorie wiekowe: 
a) klasy I-III,  
b) klasy IV-VI,  
c) klasa VII-VIII  

 
8. Każdy uczestnik konkursu wybiera w którym turnieju startuje i przygotowuje do prezentacji  
1 utwór nawiązujący do tematyki konkursu (hasło przewodnie: „Wiarą spisane”):  

a) turniej recytatorski: 
poezja (wiersz lub jego fragment), utwór religijny (piosenka – recytacja, nie śpiew), proza 
(fragmenty);  
w turnieju nie używamy rekwizytów, kostiumów, elementów śpiewu lub tańca - dopuszczalny 
jest ruch sceniczny, gestykulacja; 

lub 
b) wywiedzione ze słowa:  
wiersz lub jego fragment, monolog literacki, kolaż tekstów, łączenie słowa mówionego ze 
śpiewem, z dźwiękiem, ruchem; 
OBOWIĄZKOWO: rekwizyty lub/i kostiumy.  
 

9. Czas prezentacji utworu nie może przekroczyć 5 minut. 
 
10. Konkurs Gminny obędzie się poprzez dostarczenie na skrzynkę mailową Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Sieprawiu nagrania audiovideo oraz fotografii wraz z kartą zgłoszenia na adres: 
kulturasiepraw@gmail.com 



- od 4 do 7 maja do godziny 18.00 prosimy przesyłać materiały uczestników z klas I-III szkół 
podstawowych w dwóch turniejach (turniej recytatorski, turniej wywiedzione ze słowa), 
- od 11 do 14 maja do godziny 18.00 dla klas IV-VI szkół podstawowych w dwóch turniejach (turniej 
recytatorski, turniej wywiedzione ze słowa), 
- od 18 do 21 maja do godziny 18.00 dla klas VII-VIII szkół podstawowych w dwóch turniejach 
(turniej recytatorski, turniej wywiedzione ze słowa). 
 

 
W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy kulturasiepraw@gmail.com  
 
Uwaga! Dziecko może startować tylko w jednym turnieju, prosimy wybrać czy w recytatorskim czy 
„wywiedzione ze słowa” i uzupełnić tylko jedną kartę zgłoszenia. 
 
11. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY ZGŁOSZENIA (załącznik do regulaminu). Wraz 
z kartą zgłoszenia należy dołączyć zapis audiovideo oraz fotografię uczestnika. 
 
12. Komisja konkursowa dokonując oceny występów będzie brała pod uwagę następujące kryteria:  

- dobór tekstów w odniesieniu do możliwości wykonawczych recytatora,  
- interpretacja tekstu,  
- prezentacja tekstu (dykcja, ruch sceniczny),  
- ogólny wyraz artystyczny. 

  
13. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, natomiast laureaci konkursu dyplomy oraz 
nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu.  
 
14. Dyplomy i nagrody będą do odbioru w Domu Kultury w Sieprawiu w wyznaczonych terminach 
tak, aby zachować bezpieczeństwo.  

 
 
 
 
 
 
 

Regulamin podpisano przez:  
Natalia Postrzech  
Dyrektor GOKiS  

 
Siepraw, 7 kwietnia 2020r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 
GMINNY KONKURS RECYTATORSKI „WIARĄ SPISANE” 

Siepraw 2020 

Konkurs recytatorski  
Imię i nazwisko: 

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

Wiek – klasa: 

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

Adres szkoły: 

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

Repertuar (autor – tytuł): 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna/rodzica, tel. kontaktowy: 

……………………………………………………………………………………………… 

 
Przypominamy, że w konkursie recytatorskim prezentowana jest poezja (wiersz lub jego 
fragment) utwór religijny ( piosenka – recytacja, nie śpiew), proza fragmenty 

Czas prezentacji maksymalnie 5 minut. 

Zgoda na publikację wizerunku 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich / moich dzieci w postaci imienia, nazwiska, 
numeru telefonu, zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek. Ponadto wyrażam zgodę na 
umieszczanie i publikowanie występu dziecka na stronie internetowej GOKiS, zarządzanych przez placówkę 
profilach w mediach społecznościowych, materiałach drukowanych oraz w innych mediach w celu informacji 
i promocji GOKiS. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu, ul. 
Jana Pawła II 100, 32-447 Siepraw. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacji 
i prowadzenia konkursu recytatorskiego oraz w celach kontaktowych w sprawach związanych z konkursem. 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich 
danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie 
tych danych było dobrowolne. 
 
Wyrażam zgodę  TAK/NIE ( proszę zaznaczyć jedna odpowiedz)  
 

 
 

……………………………………………………………. 
Podpis opiekuna/rodzica 



 
KARTA ZGŁOSZENIA 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI „WIARĄ SPISANE” 
Siepraw 2020 

Konkurs Wywiedzione ze słowa 
Imię i nazwisko: 

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

Wiek – klasa: 

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

Adres szkoły: 

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

Repertuar (autor – tytuł): 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna/rodzica, tel. kontaktowy: 

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

 

Czas prezentacji maksymalnie 5 minut. 

Zgoda na publikację wizerunku 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich / moich dzieci w postaci imienia, nazwiska, 
numeru telefonu, zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek. Ponadto wyrażam zgodę na 
umieszczanie i publikowanie występu dziecka na stronie internetowej GOKiS, zarządzanych przez placówkę 
profilach w mediach społecznościowych, materiałach drukowanych oraz w innych mediach w celu informacji 
i promocji GOKiS. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu, ul. 
Jana Pawła II 100, 32-447 Siepraw. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacji 
i prowadzenia konkursu recytatorskiego oraz w celach kontaktowych w sprawach związanych z konkursem. 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich 
danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie 
tych danych było dobrowolne. 
 
Wyrażam zgodę  TAK/NIE ( proszę zaznaczyć jedna odpowiedz)  
 
 

 

……………………………………………………………. 
Podpis opiekuna/rodzica 


