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REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

„MÓWIĘ ŚPIEWAJĄCO” 2021 

 

 

1. Organizator: 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnianach 

 

2. Termin i miejsce konkursu: 

 

Etap I – szkolny 

Etap szkolny przeprowadzają szkoły we własnym zakresie. Każda placówka (PSP 

Brynica, PSP Jełowa, PSP Luboszyce i PSP Łubniany) wyłania maksymalnie 8 laureatów 

etapu szkolnego  – po jednym z każdego rocznika.  

Maksymalnie 8 uczestników przechodzi do etapu II. 

 

Etap II – Ocena prac konkursowych siedziba GBP Łubniany 

W trakcie etapu II Jury powołane przez Organizatora obejrzy nadesłane filmy i oceni je. 

Kryteriami oceny będą: 

- dobór repertuaru, 

- znajomość tekstu, 

- interpretacja utworu (tempo, intonacja, frazowanie) 

- kultura sceniczna, ubiór, 

- ogólny wyraz artystyczny (np. uzasadniony gest sceniczny) 

 

Etap III – Finał i wyłonienie zwycięzców 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w formie transmisji live, która będzie 

prowadzona na profilu facebookowym GBP w Łubnianach w dniu 30 kwietnia 2021 

r. 

 

3. Kategorie.   

I - uczniowie klas 1-3 

II – uczniowie klas 4-6 

III – uczniowie klas 7-8 

 

3. Cele konkursu: 

- propagowanie piękna poezji, prozy lub dramatu  

- rozwijanie aktorskich uzdolnień dzieci i młodzieży, 

- nabywanie umiejętności wystąpień publicznych  

 

4. Warunki uczestnictwa: 

- konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łubniany, 
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- każdy z uczestników konkursu przygotuje do recytacji  jeden wiersz lub 

fragment innego dowolnego tekstu (proza, dramat), który należy zaprezentować w czasie 

do 3 minut,  

- wygłosić można także utwór własnego autorstwa. W tym wypadku należy złożyć pisemne 

oświadczenie, że jest się autorem prezentowanego utworu, 

- nagranie można przesłać na adres mailowy Organizatora lub dostarczyć nagranie na 

nośniku (np. pendrive, płyta) do GBP w Łubnianach wraz z kartą zgłoszenia uczestnika do 

22 kwietnia 2021r. na adres: 

 

GBP w Łubnianach   

ul. Opolska 49 

46-024 Łubniany  

lub przesłać e-mailem na adres: lodzk@lubniany.pl  

 

5. Warunki filmowe 

 

- film powinien być nagrany przy pomocy kamery, telefonu (nagrywanie w poziomie), 

aparatu, w najwyższej możliwej rozdzielczości, 

- mile widziane będzie także użycie mikrofonu zewnętrznego, który poprawi jakość 

nagrania ścieżki audio (nie jest to warunek konieczny), 

- muzyka (podkład muzyczny) wykorzystana w filmie nie może naruszać praw osób 

trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu, 

- grafiki i materiały wideo wykorzystane w filmie nie mogą naruszać praw osób trzecich, a 

ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu 

 

 

6. Jury/ nagrody 

- Komisję konkursową etapu finałowego (etapu II) powołuje Organizator. 

- Decyzja Jury jest ostateczna. 

- Dla wyróżnionych uczestników przewidziane są nagrody, które zostaną przyznane we 

wszystkich wymienionych w regulaminie kategoriach.  

- Spośród wszystkich uczestników przesłuchań finałowych jury wybierze jednego laureata, 

któremu przyznana zostanie Nagroda Specjalna  –  Grand Prix konkursu  „Mówię 

śpiewająco”. 

- Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 30 kwietnia 2021 r. poprzez  portal 

społecznościowy FB Organizatora. Lista nagrodzonych osób zostanie upubliczniona na 

stronie internetowej Organizatora. 

 

7. Odbiór nagród 

 

Odbiór nagród odbędzie się 4 maja 2021 r. o godz. 11:00  w siedzibie Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Łubnianach z zachowaniem reżimu sanitarnego – z laureatem może być 

obecny jeden opiekun. 

mailto:lodzk@lubniany.pl


3 

 

 

7. Uwagi 

- Regulamin konkursu, karty zgłoszeniowe dostępne są również na 

stronie www.lubnianskiosrodekkultury.pl   

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo upublicznienia nagrania oraz publikowania wizerunku w celach 

promocyjnych imprezy, także zamieszczenia w mediach informacji o osobach, które je wykonały zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych. 

- Wysłanie karty zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lubnianskiosrodekkultury.pl/
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KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Lp. Imię i nazwisko uczestnika klasa szkoła tytuł utworu nauczyciel 

przygotowujący 

uczestnika do 

występu 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

 

                                                            


