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Regulamin Konkursu Recytatorskiego online pod hasłem  

„Znajdziesz mnie w bibliotece” z ciekawskimi zwierzątkami z wierszy Jana Brzechwy, 

Aleksandra Fredry, Ignacego Krasickiego oraz Janiny Porazińskiejorganizowanego w 

ramach obchodów XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2021 

(8 – 15 maja 2021 r.)   

 

1. ORGANIZATOR: 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzyniu Chełmińskim,Plac Towarzystwa 

Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, nr tel: 56 688 60 79, adres e-mail: 

bibliotekaradzyn@wp.pl, adres strony internetowej: www.bibliotekaradzyn.pl 

2. CELE KONKURSU: 

Popularyzacja literatury i czytelnictwa. 

Rozpowszechnianie poezji słynnych polskich pisarzy: Jana Brzechwy, Aleksandra Fredry, 

Ignacego Krasickiego oraz Janiny Porazińskiej. 

Upamiętnienie w/w pisarzy, których okrągłe rocznice śmierci przypadają na rok 2021. 

Rozwijanie pasji do czytania, wrażliwości na piękno poezji oraz uzdolnień artystycznych. 

Pobudzanie postawy twórczej. 

Zachęcanie do pięknego mówienia. 

3. UCZESTNICY: 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15 lat zamieszkujących teren 

Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 
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4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie jednego wybranego wiersza następujących 

pisarzy: Jana Brzechwy, Aleksandra Fredry, Ignacego Krasickiego lub Janiny Porazińskiej. 

Bohaterem wybranego wiersza powinno być  „ciekawskie zwierzę”. 

Prezentacja wiersza konkursowego może być wzbogacona o dodatkowe środki teatralne, 

dozwolone jest łączenie słowa mówionego z ruchem, gestami i rekwizytami. 

Czas nagrania prezentującego wiersz konkursowy nie może przekraczać 10 minut. 

Gotowe nagrania należy przesłać drogą mailową na adres: bibliotekaradzyn@wp.plbądź w 

wiadomości na facebooku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Chełmińskim. 

Wraz z przesłanym nagraniem w treści wiadomości należy umieścić następujące dane: imię                             

i nazwisko, wiek uczestnika konkursu oraz tytuł i autora prezentowanego wiersza. 

Należy równieżprzesłać naw/w adres mailowy wypełnioną Kartę Zgłoszeniową Uczestnictwa 

stanowiącą Załącznik nr 1 oraz zapoznać się z Klauzulą Informacyjną dla czytelników i 

użytkowników biblioteki (Załącznik nr 2) powyższego Regulaminu. 

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż nagrania są oryginałami autora a 

ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych 

dóbr prawnie chronionych. 

5. CZAS TRWANIA KONKURSU: 

Nagrania prezentujące wiersze konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy 

przesłać drogą mailową na adres: bibliotekaradzyn@wp.pldo dnia7 maja 2021 r. 

6. KRYTERIA OCENY WIERSZY KONKURSOWYCH: 

Nagrania prezentujące wiersze konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana 

przez Organizatora. Przy ocenianiu zostanie wzięty pod uwagę dobór i interpretacja 

prezentowanego repertuaru, zgodność z tematyką konkursu, dykcja, emisja głosu, tempo, 

kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny wiersza konkursowego. 
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Nagrania prezentujące wiersze konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

Kategoria I – (3-6 lat) 

Kategoria II – (7-10 lat) 

Kategoria III – (11-15 lat) 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Przesłane nagrania prezentujące wiersze konkursowe staną się własnością Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Radzyniu Chełmińskim. 

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni trzech laureatów konkursu                        

w poszczególnych kategoriach wiekowych, przewidziane są również wyróżnienia. 

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania oraz publikacji nagrań 

prezentujących wiersze konkursowe w dowolnym czasie i formacie w celach informacyjnych 

związanych z organizacją konkursu oraz promocją biblioteki. 

Organizator zapewnia laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Złożenie przez uczestnika konkursu wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz znagraniem 

prezentującym wiersz konkursowy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika w celach promocyjnych i organizacyjnych biblioteki. 

Pozyskane nagrania prezentujące wiersze konkursowe będą publikowane na stronie 

internetowej i facebooku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Chełmińskim               

w dniach od 10 do 14 maja 2021 r. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i zamieszczone na stronie internetowej 

www.bibliotekaradzyn.ploraz na facebookuMiejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej                                             

w Radzyniu Chełmińskim dnia 15 maja 2021 r. Termin nagrodzenia laureatów konkursu będzie 

uzależniony od  aktualnych zasad bezpieczeństwa i obostrzeń obowiązujących podczas pandemii 

COVID – 19 w Polsce. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji regulaminu konkursu oraz 

zawieszenia bądź przerwania konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny. 
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