
GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 

„ZIMOWE SPOTKANIE Z POEZJĄ” 

POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW PANA MACIEJA 
CZARNECKIEGO 

I. ORGANIZATOR  

 Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Jana III Sobieskiego w Gniewie  

II. TEMATYKA KONKURSU  

Tematyka konkursu obejmuje wiersze związane okresem zimowym. 

III. CELE KONKURSU  

1. Popularyzowanie utworów o tematyce zimowej.  

2. Doskonalenie umiejętności recytatorskich wśród dzieci, umożliwienie uczestnikom występu przed 
publicznością i prezentacji własnych umiejętności.  

3. Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

 4. Organizowanie i uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.  

5. Propagowanie wartości rodzinnych i społecznych.  

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z Gminy Gniew. Uczestnik 
przygotowuje na pamięć jeden, wybrany przez siebie wiersz o tematyce zimowej. Czas prezentacji nie 
powinien przekraczać 5 minut.  

2. Szkoła przeprowadza eliminacje, aby wyłonić trzy osoby, które będą reprezentowały ją w konkursie 
i zgłasza zwycięzców do Konkursu Gminnego na karcie zgłoszeniowej (Zał. 1 do Regulaminu).  

3. Na zgłoszenia czekamy do dnia 20 grudnia 2021 roku w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 Im. 
Jana III Sobieskiego w Gniewie lub mailowo pod adresem sekretariat@sp1gniew.pl 

4. Uczestnicy z danej szkoły stawiają się na konkurs z jednym opiekunem. 

5. Organizatorzy nie zapewniają dowozu i odwozu. 

V. TERMIN KONKURSU  

Konkurs odbędzie się 27 stycznia 2022 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 Im. Jana III 
Sobieskiego w Gniewie - Sala 25.  

VI. PROCEDURY OCENY WYKONAŃ RECYTATORSKICH  

1. Prezentacje uczestników oceniać będzie jury wybrane przez organizatorów, a oceniane będą 
następujące elementy:  

– dobór repertuaru związanego z tematyką konkursu, 

 – sposób interpretacji recytowanego wiersza,  

– ogólne wrażenie artystyczne,  

– pamięciowe opanowanie tekstu.  



 

2. Jury wyłoni zwycięzców (I, II i III miejsce).  

3. Za zajęcie I, II i III miejsca zostaną przyznane nagrody.  

Pozostali uczestnicy otrzymają upominki i pamiątkowe dyplomy.  

4. Werdykt jury będzie ostateczny i nie będzie podlegał zmianom.  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność. 
Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem, oraz ewentualne kwestie sporne, rozstrzygać będzie 
jury. Wszelkich informacji o Konkursie udzielają:  

Natalia Mykowska pod nr tel. 665-440-046 

Marta Bałdowska pod nr tel. 606-339-747 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KONKURS RECYTATORSKI 

„Zimowe spotkania z poezją” 

organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie 

1. Imię i nazwisko uczestnika 
……………………………………………………………………...………………………………. 

2. Nazwa oraz adres szkoły, nr tel. 
………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………......... 

4. Klasa/wiek uczestnika 
………………….……………………………………………..……………………………………. 

 5. Utwór przygotowany na Konkurs (proszę podać tytuł, nazwisko i imię autora,) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

6. Imię i nazwisko opiekuna 

………………………………………………………………………………………………………. 

7. Nr tel. rodzica/opiekuna 
………………………………………………………………………….…………………………... 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i moich danych osobowych 
oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach konkursowych oraz dla 
potrzeb organizacji i promocji przedsięwzięcia pt. „Świąteczne spotkania z poezją”, zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz.883 z póź. zm.)  

 

………………………………    …………………………….  

Miejscowość i data       Podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAPROSZENIE 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie serdecznie zaprasza dzieci z klas 1-3 
szkoły podstawowej do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Recytatorskim pod tytułem „Zimowe 

Spotkanie z Poezją” 

Konkurs organizowany jest 27 stycznia 2022 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 Im. Jana III 
Sobieskiego w Gniewie w sali 25. 

Na zgłoszenia czekamy do dnia 20 grudnia 2021 roku w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 Im. 
Jana III Sobieskiego w Gniewie lub mailowo pod adresem sekretariat@sp1gniew.pl 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


