
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku 

serdecznie zaprasza do udziału w gminnym konkursie recytatorskim online  

pod nazwą:  

„Biało – Czerwona” 

 

Regulamin Konkursu  

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku. 

2. Konkurs organizowany jest z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

3. Celem konkursu jest:  

 popularyzowanie i promowanie twórczości poetyckiej,  

 propagowanie wartości patriotycznych, 

 podtrzymywanie tradycji narodowych, 

 kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka, 

 integracja międzypokoleniowa, rodzinna i lokalna, 

 promowanie talentów. 

4. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Czerwieńsk. 

5. Obowiązują następujące kategorie wiekowe: 

 4 – 7 lat 

 7 – 10 lat 

 10 – 13 lat 

 13 – 15 lat  

 15 – 18 lat 

 18 – 25 lat 

 Powyżej 25 lat 

6. Repertuar obejmuje jeden utwór poetycki lub prozę (w całości lub fragmencie)  

o tematyce patriotycznej, polskich autorów. Czas prezentacji nie może przekroczyć  

7 minut. 

7. Przebieg konkursu: 

a) Nadsyłanie nagrań video i wypełnionej karty zgłoszenia (zdjęcie lub skan); 

 Nagranie podpisujemy: 

 Imię_nazwisko_wiek_bialoczerwona 

 Np.: Adam_Nowak_5_bialoczerwona 



 Nagranie wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (załącznik do regulaminu) 

wysłać należy na adres: sekretariat@mgok.czerwiensk.pl  (najlepiej przy 

pomocy darmowego programu do przesyłania plików: WeTransfer) 

 Termin nadsyłania nagrań i zgłoszeń: do 9 listopada 

b) Odtworzenie przesłanych nagrań i ich ocena przez Jury Konkursowe powołane przez 

Organizatora, 

c) Ogłoszenie laureatów oraz publikacja nagrań na stronie internetowej Organizatora. 

d) Jury pod uwagę weźmie: 

 dobór repertuaru (dostosowanie repertuaru do wieku), 

 świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu, 

 ogólny wyraz artystyczny: gesty, rekwizyty, podkłady muzyczne, 

 kultura słowa: dykcję, akcent, frazowanie. 

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

8. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które powinny  być 

odebrane przez osoby podpisane na karcie zgłoszenia (w przypadku nieletnich: rodzic 

lub opiekun prawny) w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Natomiast 

pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie, które prześlemy na 

adres podany w karcie zgłoszenia. 

9. Przesłanie filmu będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział dziecka  

w konkursie, na przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji konkursu, na 

wykorzystanie i publikację wizerunku dziecka w celu promocji konkursu oraz 

równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 

10. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr telefonu:  

68-321-90-93 lub 668-245-768. 

11. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 11 listopada na stronie internetowej i profilu 

facebookowym Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku (o ile ich 

autorzy nie wniosą pisemnego sprzeciwu). 

12. Rozdanie nagród, z racji obostrzeń sanitarnych, odbywać się będzie indywidualnie, po 

uprzednim umówieniu się telefonicznym (68 321-90-93 lub 668-245-768) w siedzibie 

Organizatora: MGOK, ul. B. Chrobrego 5 w Czerwieńsku. 

 

 

mailto:sekretariat@mgok.czerwiensk.pl


KARTA ZGŁOSZENIA 

do gminnego konkursu recytatorskiego online  

pod nazwą:  

„Biało – Czerwona” 

 

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

2. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………. 

2. Rok urodzenia    ……………………………………………………………………………... 

4. Tytuł utworu …………………………………………………………..……………………...  

5. Autor utworu …………………………………………………………..…………………….. 

 


