
     

 

Regulamin Gminnego Konkursu Recytatorskiego 

„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza 
 

ORGANIZATOR:  

Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach, 33-160 Ryglice 
 

CELE KONKURSU: 
● Uhonorowanie dzieła Adama Mickiewicza w 200. rocznicę opublikowania. 
● Inauguracja obchodów roku romantyzmu polskiego. 

● Zainteresowanie i popularyzacja twórczości Adama Mickiewicza. 
● Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności 

recytatorskich. 

● Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.  

● Artystyczna konfrontacja młodych recytatorów. 
 

ZASADY W KONKURSIE: 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej  i szkoły 

ponadpodstawowej z terenu Gminy Ryglice. 

2. Szkołę podstawową  i ponadpodstawową może reprezentować maksymalnie dwóch 

uczniów. 

 

FORMA KONKURSU:  

stacjonarnie, zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. 
 

REPERTUAR: 

Każdy z uczestników deklamuje dowolnie wybrany utwór ze zbioru „Ballady i romanse” 

Adama Mickiewicza. 

Uczestników oceniać będzie jury, powołane przez Organizatora. 

 

KRYTERIA OCENY : 

• Ocenie podlegają walory językowe, wizualne. 

• Właściwy dobór repertuaru zgodny z tematem konkursu. 

• Oryginalność wyboru i interpretacji tekstu.  

• Bezbłędne opanowanie pamięciowe tekstu. 

• Staranna wymowa. 

• Prawidłowa artykulacja i akcentowanie wyrazów. 

• Właściwa modulacja głosu i tempo wygłaszanego tekstu. 

• Oryginalność występu. 

 

TERMINY KONKURSU: 

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 20.05.2022r.  do godz.16.00 wraz z podaniem tytułu 

recytowanego utworu.  
Kartę zgłoszenia  do konkursu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych i wykorzystanie 

wizerunku uczestnika oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną  należy złożyć osobiście 

do trzech bibliotek w Ryglicach, Lubczy i Zalasowej przez opiekuna szkolnego/rodziców lub 

korespondencyjnie na adres: do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach, ul. ks. Jakuba 

Wyrwy 2, 33-160 Ryglice. 
 



Osoba koordynująca konkurs : Burza Małgorzata, e-mail: gbp_ryglice@op.pl, tel 14 6541027 
Termin recytacji to :10.06.2022r. 
 

MIEJSCE KONKURSU:  
budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach przy ul. ks. Jakuba Wyrwy 2, 33-160 

Ryglice. Godziny przesłuchań zostaną uzgodnione tel. lub e-mailowo z uczestnikami. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1.Za ważne uważa się właściwy ubiór i poprawną postawę recytującego. 
2.Kolejność występów uczestników zostanie ustalona w drodze losowania. 
3. Uczeń powinien przygotować na konkurs jeden utwór poetycki. 
4. Czas recytacji powinien wynosić nie więcej niż 10 min.  
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty 

zgłoszenia  do konkursu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku 

uczestnika oraz zapoznania się  z klauzulą  informacyjną, która stanowi załącznik do 

regulaminu. Dostarczenie w terminie Oświadczenia oznacza akceptację przez uczestnika 

niniejszego Regulaminu konkursu. 

6. Wyniki zostaną podane na   Facebooku/ na Fanpage`u GBP w Ryglicach.  

NAGRODY: 

Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca (mogą być przyznane wyróżnienia). Wszyscy 

uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 POZOSTAŁE USTALENIA:  

1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

 

ZAPROSZENIE 
Serdecznie zapraszamy laureatów i osoby wyróżnione w przedmiotowym konkursie do 

recytacji utworu A. Mickiewicza podczas wydarzenia pn. NARODOWE CZYTANIE 2022.            
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