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REGULAMIN 

Konkursu Recytatorskiego A to Polska właśnie  

 
 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu recytatorskiego A to Polska właśnie, zwanego 

dalej Konkursem. 

 

2. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej. 

 

3. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej: z klas I-VIII szkoły podstawowej, 

klas III gimnazjum oraz ze szkół średnich. 

 

4. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprezentować jeden wybrany wiersz o tematyce 

patriotycznej, którego czas prezentacji nie może przekraczać 4 minut. 

 

5. Cele konkursu:  

a) rozwijanie zainteresowań literackich, 

b) poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu człowieka, 

c) kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności 

recytatorskich, 

d) kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, 

e) poszerzanie znajomości faktów historycznych, 

f) zainteresowanie uczniów poezją. 

 

6. Prezentacje uczestników oceniane będą w trzech kategoriach: 

Kat. 1   Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, 

Kat. 2   Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, 

Kat. 3   Uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum, 

Kat. 4   Uczniowie szkół średnich. 

 

7. Szkoła podstawowa zgłasza maksymalnie 2 wykonawców w każdej kategorii. Szkoła średnia 

zgłasza maksymalnie 3 wykonawców. 

 

8. Występy uczestników oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.  

Oceniane będą zgodnie z kryteriami: 

- dobór tekstu odpowiedni do wieku i predyspozycji recytatora oraz jego pamięciowe 

opanowanie, 

- interpretacja tekstu, 

- kultura słowa, 

- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu). 

 

9. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród za zajęcie pierwszego, drugiego oraz 

trzeciego miejsca w każdej kategorii. 
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10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania oraz rejestracji prezentacji, 

upublicznienia wizerunku, a także opublikowania listy laureatów na stronie internetowej 

Biblioteki i na Facebooku. Wyniki Konkursu zostaną również przekazane placówce 

przedszkolnej/szkolnej, której uczestnicy Konkursu zostali wyróżnieni. 

 

11. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: 

www.bibl.ostrowmaz.pl oraz na Facebooku. 

 

12. Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie i przesłanie/dostarczenie 

do 29 października 2018 r. wypełnionej Karty Zgłoszenia na adres: 

 

Miejska Biblioteka Publiczna ul. 11 Listopada 8, 07-300 Ostrów Mazowiecka 
 
 

lub e-mailem: czytelnia@mbpostrowmaz.pl 

 

13. Konkurs recytatorski odbędzie się 8 listopada 2018 r.  
 

14. Wręczenie nagród oraz występ laureatów konkursu nastąpi podczas Koncertu 

zwieńczającego obchody Tygodnia dla Polski - akcji upamiętniającej odzyskanie przez Polskę 

niepodległości, organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej.  

 

Szczegółowych informacji o konkursie udziela 
Anna Duda-Depta  tel.: (29) 74 535 19; 798893939                                                                                                                    

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej 
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