
 

  Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni serdecznie zaprasza dzieci i 

młodzież z terenu gminy Rząśnia do udziału w konkursie recytatorskim 

 

Matka, matula, mateńka… 

 

 

Regulamin 

 

1. Organizator 

 Gminna Biblioteka Publiczna w  Rząśni 

2. Czas i miejsce konkursu 

 Czytelnia GBP w Rząśni, ul. 1 Maja 16 A, 24 maja  2012 ( czwartek), godz. 9.00 

3. Cele konkursu 

 Uczczenie Dnia Matki oraz przybliżenie wizerunku matki w literaturze 

 Pobudzanie aktywności twórczej 

 Upowszechnianie kultury języka 

 Popularyzacja i promocja talentu dzieci i młodzieży z terenu gminy Rząśnia 

4. Warunki uczestnictwa 

 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rząśnia 

 Przeprowadzony zostanie w 3 kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III, uczniowie klas 

IV- VI, uczniowie gimnazjum 

 Uczestników zgłaszają szkoły i instytucje kultury 

 Każda szkoła może zgłosić 6 uczestników, pozostałe instytucje mogą zgłosić maksymalnie 3 

osoby 

 Każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji wiersz lub fragment prozy 

poświęcony MATCE 



 Można zaprezentować własny utwór 

 Czas występu nie może przekroczyć 5 min. 

 Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dostarczyć osobiście na załączonej karcie 

uczestnika do 11 maja 2012 do GBP w Rząśni 

Ul. 1 Maja 16 A , tel. 44 631 77 38 

5. Jury \ nagrody 

 Komisję konkursową powołuje organizator 

 Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez 

jury 24  maja 2012. 

 Jury dokona oceny uczestników według kryteriów : dobór i znajomość tekstu, interpretacja 

utworu, ogólny wyraz artystyczny 

6. Uwagi 

 Regulamin konkursu dostępny będzie w Internecie na stronach : www.gbprzasnia.pl oraz 

biblioteka-stroza.blog.onet.pl 

 Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży uczestników i ich opiekunów 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie zdjęć i relacji na 

wyżej wymienionych stronach internetowych 

 Szczegółowe informacje udzielane będą w GBP w Rząśni oraz filiach : w Białej, w Kodraniu i 

Stróży 

 Kontakt  

 GBP W Rząśni 

 ul. 1 Maja 16A 

tel. 44 631 77 38 , e-mail: bibliorzasnia@op.pl 

 

  

 

 

  

http://www.gbprzasnia.pl/
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