
Konkurs recytatorski (on-line) 
PEGAZIK… w chmurze 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 

I. Organizator: 

 Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze 

 

II. Cele konkursu: 

 Rozwijanie i doskonalenie umiejętności recytatorskich. 

 Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży. 

 kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka, 

 rozbudzanie zainteresowań literackich, 

 popularyzacja poezji i rozbudzanie aktywności uczniów poprzez dobrowolny udział 

 w organizowanych konkursach, 

 odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów. 

 

III. Warunki uczestnictwa:  

1. Konkurs ma zasięg regionalny i przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych 

w dwóch kategoriach wiekowych:  

a) młodsi – klasy IV, V, VI 

 W kategorii młodsi uczestnicy wykonują jeden utwór – wiersz lub fragment prozy. 

Czas prezentacji do 3 minut. 

b) starsi – klasa VII,VIII  

W kategorii starsi uczestnicy wykonują dwa utwory  - wiersz i fragment prozy. 

Łączny czas prezentacji do 5 minut. 

Przekroczenie czasu prezentacji nie może być powodem dyskwalifikacji uczestnika. 

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest: 

 przygotowanie prezentacji recytacji w formie krótkiego nagrania audio-wideo w 

formacie MP4 (np.: smartfonem lub kamerą). 

3. Uwaga! Przed prezentacją obowiązkowo należy PRZEDSTAWIĆ AUTORA 

TEKSTU I TYTUŁ! 
4. Do nagrania (w oddzielnym dokumencie) należy dołączyć wypełnioną kartę 

zgłoszenia  

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

 

IV. Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń: 

Zgłoszenie odbywa się: 

 poprzez dostarczenie do siedziby B+CK w Czarnym Borze (ul. Sportowa 43, 58-379 

Czarny Bór) nagranego występu na płycie CD lub USB wraz z wypełnioną kartą 

zgłoszeniową; 

lub 

 poprzez wysłanie nagrania video wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową na adres e-

mail: biblioteka@ck.czarny-bor.pl 

lub 

mailto:biblioteka@ck.czarny-bor.pl


 poprzez profil Facebook Biblioteki +Centrum Kultury 

do 10 maja 2021 r. roku do godz. 18:00, z dopiskiem „PEGAZIK w chmurze”  

Uwaga! Uczestnik Konkursu ma obowiązek upewnić się czy zgłoszenie 

 dotarło do Organizatora 

V. Informacje w sprawie konkursu: 

W sprawie Konkursu prosimy dzwonić pod nr 74 84 50 242 lub kom.730 820 033 

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Zwycięzców konkursu wyłoni profesjonalne  jury powołane przez Organizatora. 

2. Kryteria oceny: dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do 

możliwości wykonawczych uczestnika), interpretacja utworów, kultura słowa, ogólny 

wyraz artystyczny. 

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych: 

1. Administrator danych osobowych: Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze.  

2. Cel przetwarzania danych osobowych: Promowanie działań związanych z realizacją 

celów kulturalnych poprzez rozpowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych. 

Zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jest zgodna z Ustawą z dn. 

4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017 poz. 880) 

3. Klauzula informacyjna:  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

 i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 

 

VIII. Uwagi dodatkowe:  

1. Z chwilą nadesłania nagrania  przechodzą na własność Organizatora.  

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne 

wykorzystanie nagrania występu konkursowego w ramach działalności Organizatora 

w tym publikację nagrania na Fanpage’u oraz stronie internetowej Organizatora. 

3. Prezentacje niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.  

4. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).  

5. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o terminie i miejscu rozdania 

nagród.  

6. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 


