
                                                                                    
Regulamin konkursu recytatorskiego  o nazwie „Dla Mamy i  Dla Taty”                                                                                                            w ramach 

zadania publicznego                                                                                                                           
pt. „Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania uczniów w Droszkowie” 

1.  Organizator konkursu recytatorskiego:  Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa 

2. Celem konkursu  jest: 

• Rozwijanie zdolności recytatorskich; 
• Zainteresowanie dzieci poezją; 
• Motywacja do występów na scenie; 
• Prezentacja umiejętności dzieci.    

3. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku  od lat 7-11  lat. 

Warunki uczestnictwa i zasady konkursu: 

1. Konkurs dotyczy samodzielnego wyboru wiersza.   
2. Pamięciowego opanowania teksu na potrzeby publicznego zaprezentowania na scenie.                                                        
3. Dobór wiersza jest dowolny.   
4. Chęć uczestnictwa w konkursie należy zgłosić  do dnia 20 czerwca 2022 r. do Katarzyny 

Kulikowskiej prowadzącej warsztaty art.-plastyczne w świetlicy wiejskiej w Droszkowie, 
ul. Porzeczkowa 2 lub do Stowarzyszenia Miłośników Droszkowa, Droszków, ul. Słoneczna 
6 poprzez dostarczenie karty zgłoszenia zawierającej: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa 
i adres placówki / adres zamieszkania, z telefonem oraz imię i nazwisko rodzica/ opiekuna 
oraz oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.  

5. Prezentację zgłoszonych wierszy oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez orga-
nizatora. 

6. Przy ocenie recytacji  brane będą pod uwagę:  wybór wiersza, pamięciowe opanowanie               
tekstu, interpretacja słowna (tempo, intonacja, dykcja), ogólny wyraz artystyczny (uzasad-
niony gest, ruch sceniczny, rekwizyty itp.).  

7. Najlepsze wykonania zostaną nagrodzone. Przewidziane są nagrody rzeczowe. 
8. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki. 

Konkurs recytatorski odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 18:00 w Sali wiejskiej              
w Droszkowie. Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy komisja ogłosi wyniki, 
które zostaną również opublikowane na profilu FB SMD, stronach internetowych Droszkowa                  
i Gminy Zabór. 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do  zmiany postanowień niniejszego regulaminu w 
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organiza-
cję konkursu. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 

Zadanie współfinansowane ze środków dotacji uzyskanej z Gminy Zabór 



Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie recytatorskim o nazwie                                          
„Dla Mamy i Dla Taty” 

Oświadczenie 
 
Wyrażam  zgodę na udział mojego dziecka ......................................................................................... 
w konkursie  recytatorskim organizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa oraz 
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z konkursem zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych). 
Wyrażam  zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Stowarzyszenie Miłośników 
Droszkowa na potrzeby promocji realizacji zadania publicznego pt. „Organizacja zajęć                             
rozwijających zainteresowania uczniów w Droszkowie”. 

 Jednocześnie  informuję,  iż  zapoznałam/em  się  z  regulaminem  konkursu i  akceptuję  jego                  
warunki. Jestem  świadoma/y,  iż  podanie  danych  jest  dobrowolne,  a  Organizator Konkursu  – 
 jako administrator danych umożliwia zgodnie z prawem dostęp do ich treści oraz ich poprawiania. 

                                                                      ..........................................................
.......
                                                                        data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna 

       

                                                                                                   

 

Imię i Nazwisko uczestnika  

Wiek 

Szkoła /klasa 

Tytuł wiersza 

Nazwisko Imię rodzica/opiekuna 

Telefon kontaktowy 

e-mail 

https://giodo.gov.pl/pl/file/10574
https://giodo.gov.pl/pl/file/10574
https://giodo.gov.pl/pl/file/10574

