
 

  

 

 

 

 

VI KONKURS RECYTATORSKI DZIECI I MŁODZIEŻY 

Inspiracje 2022 

ROMANTYZM I ROMANTYCY POLSCY 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

I Organizatorzy: 

   Gminny Ośrodek Kultury w Narolu 

   Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Narolu 

 

II Termin: 

   5 kwietnia 2022 r. 

 

III Termin nadsyłania zgłoszeń: 

  30 marca 2022 

 

IV Uczestnicy: 

   uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Narol. 

 

V Cele 

• popularyzowanie twórczości i twórców Romantyzmu polskiego, 

• rozwijanie zdolności recytatorskich, 

• zainteresowanie uczniów poezją, 

• zachęcanie do występów na scenie, 

• prezentacja umiejętności uczniów i wspieranie rozwoju talentów.   



 

VI PRZEBIEG KONKURSU 

10:00 – rozpoczęcie konkursu „Inspiracje 2022” w Gminnym Ośrodku Kultury w Narolu. 

(czas trwania przeglądu zależeć będzie od ilości zgłoszonych uczestników) 

 Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury uda się na obrady, po których zostaną 

ogłoszone wyniki oraz wręczone nagrody i wyróżnienia. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego rejestrowania 

audiowizualnego, fotograficznego oraz emisji w środkach masowego przekazu, jak i na 

stronach internetowych fragmentów prezentacji. 

 Przystępując do VI Konkursu Recytatorskiego Dzieci i Młodzieży Inspiracje 2022, 

każdy jego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i 

celu niezbędnym do organizacji ww. wydarzenia z jego udziałem. Administratorem danych 

osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Narolu z siedzibą przy ul. Warszawskiej 27, 37-

610 Narol. 

Odesłanie wypełnionej karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

VII Prezentacje: 

1. Recytacja utworów- utwór poetycki lub proza według własnego wyboru -max. 3 min. 

2. Poezja śpiewana- piosenka może być wykonywana z akompaniamentem własnym 

lub innej osoby. Czas trwania występu max. 5 min. 

 

VIII Tematyka i kategorie wiekowe  

Uczestnicy prezentować będą prozę lub utwór poetycki wybrany spośród tych, które 

organizator przewidział dla następującej kategorii wiekowej i zakresu tematycznego: 

• klasa 0- III szkoły podstawowej: „Romantyzm oczami dziecka”- utwory autorów 

polskich, bez podziału na epoki, zgodnie z tematyką, 

• klasa IV- VIII szkoły podstawowej: „Romantyzm i romantycy polscy”- utwory 

następujących autorów: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid 

 

IX Kryteria oceny i nagrody 

Uczestnicy oceniani będą przez profesjonalne jury według następujących kryteriów: 

• dobór tekstu, zgodność z podaną tematyką dla poszczególnych kategorii, 

• dykcja, 

• opanowanie tekstu, 

• interpretacja, 



• ogólne walory estetyczne. 

Dodatkowo w kategorii poezja śpiewana ocenie podlegać będzie akompaniament 

muzyczny.   

Jury wyłoni zwycięzców w wyżej wymienionych kategoriach wiekowych. 

Przewidziane nagrody: I miejsce, II miejsce, III miejsce oraz wyróżnienia 

Kartę zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć do dnia 30.03.2022 r. na adres: Gminny 

Ośrodek Kultury w Narolu, ul. Warszawska 27, 37-610 Narol. 

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostateczną decyzję podejmują organizatorzy. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!! 


