
REGULAMIN  

GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

PRZEDSZKOLAKI DLA KARTUZ 

„Ulubione wiersze Aleksandra Fredry” 
 

I. ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Gryfa Pomorskiego w Kiełpinie 

II. CELE: 

− Rozbudzanie zainteresowania dziecięcą literaturą; 

− Rozwijanie zdolności recytatorskich; 

− Wspieranie rozwoju czytelnictwa poprzez zainteresowanie dzieci poezją Aleksandra Fredry; 

− Umożliwienie dzieciom publicznej prezentacji wybranego utworu oraz konfrontacji dokonań 

twórczych uczestników; 

− Integracja dzieci w gminie, kształtowanie poczucia przynależności do lokalnego społeczeństwa 

jakim jest Gmina Kartuzy. 

 

III. TERMIN KONKURSU: 19 kwietnia 2023 r., godz. 1100 

IV. UCZESTNICY: dzieci z grup „0” szkół podstawowych i przedszkoli Gminy Kartuzy. 

V. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać na e-mail: milena.gollnau@o2.pl   do 31 marca 2023 r.  

2. Jedna placówka może zgłosić po 1 przedstawicielu każdej grupy „0”. 

3. Uczestnik konkursu prezentuje jeden wybrany utwór autorstwa Aleksandra Fredry. 

4. Decyzja komisji jest nieodwołalna, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w tym samym dniu. 

5. O wszystkich sprawach mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników i sprawowanie opieki 

podczas przejazdu oraz w czasie trwania konkursu decyduje opiekun/ nauczyciel. 

6. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i szatnie. Nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 

pozostawione w szatni. 

7. Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub macierzystej placówki. 

8. Organizator nie zapewnia opieki lekarskiej nad uczestnikami konkursu.  

9. Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych jego uczestników, opiekunów/ nauczycieli na potrzeby konkursu oraz nieodpłatne 

wykorzystywanie ich wizerunku do publikowania w Internecie, czasopismach oraz innych formach 

utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (ustawa o ochronie danych osobowych). 

10. Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian postanowień zawartych w Regulaminie Konkursu, 

ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 

VI. KRYTERIA OCENY 

Jury powołane przez organizatora dokona oceny będą według następujących kryteriów:  

− dobór repertuaru i jego pamięciowe opanowanie, 

− interpretacja utworu, 

− kultura słowa,  
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− ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).  

 

VII. NAGRODY 
Laureaci I, II, III miejsca otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu 

zostaną wręczone dyplomy -podziękowania.  

 

 

UWAGA! 

W sytuacji ogłoszenia nauki zdalnej dopuszcza się przesłanie  na e-mail: milena.gollnau@o2.pl  lub 

osobiste dostarczenie nagranych prezentacji do sekretariatu SP w Kiełpinie. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE FILMÓW KONKURSOWYCH.  

1. Tytuł filmu konkursowego przekazanego do SP w Kiełpinie musi zawierać:  

• Imię i  nazwisko uczestnika  

• Tytuł prezentowanego utworu  

• Nazwę placówki, którą reprezentuje 

Przykład: Katarzyna Kowalska, „Paweł i Gaweł”, Szkoła Podstawowa w Kiełpinie 

2. Film konkursowy powinien być nakręcony z jednego ujęcia. Nie zezwala się na filmy nagrane podczas 

udziału uczestnika w innych konkursach.  Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-

wideo. 

3. Nagranie musi być nowe, nagrane na potrzeby Gminnego Konkursu Recytatorskiego - Przedszkolaki 

dla Kartuz  „Ulubione wiersze Aleksandra Fredry”. 

4. Filmy konkursowe mogą być nagrywane wyłącznie powszechnie dostępnym sprzętem np.: 

telefonem, kamerą, aparatem, tabletem. 
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