
Regulamin konkursu recytatorskiego pt.: ,,Świąteczny wiersz” 

1. Postanowienia ogólne:

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury,  Gminna Biblioteka Publiczna w Lipce

2. Cel:

1) zainteresowanie dzieci  i młodzieży poezją związaną z tematyką świąt,

2) popularyzowanie kultury żywego słowa,

3) kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia przez przedstawianie wierszy,

4) wprowadzanie dzieci i młodzieży w świąteczny nastrój,

5) uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

3. Warunki uczestnictwa:

a) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z Gminy Lipka w następujących kategoriach 

wiekowych:

- dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat,

- uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej,

- uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej,

- uczniowie klas VII-VIII Szkoły Podstawowej.

b) Warunkiem udziału w konkursie jest indywidualna recytacja dowolnie wybranego jednego wiersza 

o tematyce świątecznej przesłana w formie filmiku na adres e-mail goklipka@gmail.com 

c) Rodzice lub opiekunowie prawni proszeni są o przesłanie wraz z filmikiem pisemnej  zgody 

na przetwarzanie danych osobowych dziecka, utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku uczestnika 

Konkursu. Wzór zgody do pobrania na stronie www.gok.lipka.pl.

4. Terminy:

a) Nagranie recytacji wybranego do Konkursu wiersza należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-

mail: goklipka@gmail.com ,  do dnia 14 grudnia 2020 r. do godz. 12:00.

b) Ogłoszenie wyników dnia 16 grudnia 2020 r. Wręczenie nagród odbędzie się po wcześniejszym 

telefonicznym uzgodnieniu indywidualnego terminu dla zwycięzców w dniach 17-18 grudnia 2020 r.

5. Kryteria oceny:

· dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 

· interpretacja tekstu, 

· dykcja, 

· ogólny wyraz artystyczny (np. element ruchu, strój ). 



6. Nagrody:

Laureaci I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe. 

7. Postanowienia końcowe:

a) Dostarczenie w terminie filmiku i zgody oznacza akceptację przez uczestnika i jego opiekuna 

niniejszego Regulaminu konkursu;

b) Informacja o wynikach konkursu i laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej 

Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce (www.goklipka.pl) i w mediach społecznościowych.

          c) Zgoda na wykorzystanie danych osobowych jak i publikację  wizerunku jest dobrowolna, 

ale jej brak, uniemożliwia wzięcie  udziału w konkursie.

          d) Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją zgody na wykorzystywanie danych 

osobowych (zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/

WE).

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipce

Tel. kontaktowy 67 2665 136

Od poniedziałku do piątku, od 08:00 do 15:00


