
Gminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych 

pt. „JESIENNE PEJZAŻE” 

(Cieszanów, 22-23.10.2020 r.) 

 

 
Regulamin konkursu: 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Cieszanów. 

Zostanie rozegrany w oparciu o podział na trzy kategorie wiekowe: 

- grupa I – uczniowie klas I – III, 

- grupa II – uczniowie klas IV – VI, 

- grupa III – uczniowie klas VII – VIII. 

UWAGA  

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników obowiązują limity uczestników. Z grupy 

wiekowej I i II (klasy I – VI) szkoła przysyła po dwóch reprezentantów, a z grupy III (klasy 

VII – VIII) trzech.  Sposób wyłonienia reprezentantów pozostaje w gestii szkoły.  

2. Konkurs przebiega w jednym etapie i swoim zasięgiem obejmuje teren gminy Cieszanów. 

3. Ze względu na reżim sanitarny konkurs przeprowadzony będzie w ciągu dwóch dni: 

- dzień 1 (22.10.2020) – grupa I (klasy I-III) godz 8.30 – 10.00 i grupa II (klasy IV – VI) 

godz. 11.00 – 12.30 

- dzień 2 (23.10.2020) – grupa III (klasy VII – VIII) godz. 9.00 

 

4. Repertuar uczestników stanowić powinien dowolnie wybrany utwór poetycki lub 

prozatorski dotyczący jesieni. 

6. Czas prezentacji utworu nie powinien przekraczać 5 minut. 

7. Kryteria oceny uczestników konkursu: 

- dobór repertuaru, 

- interpretacja utworu, 

- kultura słowa, 

- ogólny wyraz artystyczny. 

8. Szkoła lub instytucja kultury, biorąca udział w powyższym konkursie typuje do 

uczestnictwa w nim dowolną liczbę uczestników w każdej z trzech kategorii wiekowych. 

9. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać do piątku 16 października  

2020 r. na adres: 

 

Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie 

ul. Kościuszki 4 

37 – 611 Cieszanów 

tel. (16) 631 10 95 

 

lub na adres mailowy: ckiscieszanow@interia.pl 

 

 

Zasady organizacyjne: 

 

1. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt. 

2. Właściwa komisja konkursowa jest powoływana przez organizatorów konkursu. 

3. Dla laureatów konkursu organizatorzy zapewniają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

4. Dla wszystkich uczestników i ich opiekunów przewidziany jest skromny poczęstunek. 



5. W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie, ostateczną i niepodważalną decyzję 

podejmuje organizator. 

 

 

Cele konkursu: 

 

1. Prezentacja, doskonalenie, a także konfrontacja umiejętności recytatorskich dzieci  

i młodzieży. 

2. Propagowanie oraz poznawanie twórców poezji i prozy. 

3. Upowszechnianie kultury żywego słowa. 

4. Wzajemne poznanie się uczestników. 

5. Twórcze uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego. 

 

 

 

 

Gminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych pt. „JESIENNE PEJZAŻE” 

odbędzie się w czwartek i piątek 22 - 23 października 2020 r. od godz. 8:30 w sali 

widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. Uczestników obowiązuje 

przestrzeganie wymogów sanitarnych.  

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału i życzymy wielu sukcesów!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

w Gminnym Konkursie Recytatorskim Szkół Podstawowych 

pt. „JESIENNE PEJZAŻE” 

(Cieszanów, 22-23.10. 2020 r.) 

 
Nazwa i adres instytucji delegującej:………………………………………………………….. 

 

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

 

Imię i nazwisko oraz klasa uczestnika konkursu:……………………………………………… 

 

Tytuł utworu i nazwisko autora:……………………………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko opiekuna:……………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

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

         instytucja delegująca                                                                 podpis uczestnika  

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

w Gminnym Konkursie Recytatorskim Szkół Podstawowych 

pt. „JESIENNE PEJZAŻE” 

(Cieszanów, 22-23.10. 2020 r.) 

 
Nazwa i adres instytucji delegującej:………………………………………………………….. 

 

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

 

Imię i nazwisko oraz klasa uczestnika konkursu:……………………………………………… 

 

Tytuł utworu i nazwisko autora:……………………………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko opiekuna:……………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

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

         instytucja delegująca                                                                 podpis uczestnika  


