
REGULAMIN 
VI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

IM. ADAMA  GORCZYŃSKIEGO 
Organizator:  
Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy 
Patronat honorowy: 
Małopolski Kurator Oświaty 
Wójt Gminy Brzeźnica 
Cele konkursu: 
1. Promowanie twórczości  Adama Gorczyńskiego (1805-1876) – romantyka z Brzeźnicy. 
2. Upowszechnianie poezji Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II z okazji setnej rocznicy  
    urodzin.          
3. Rozwijanie  i  doskonalenie  umiejętności  recytatorskich. 
4. Upowszechnianie  kultury  żywego  słowa wśród  dzieci  i młodzieży. 
 Zasady uczestnictwa: 
1.  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z województwa małopolskiego. 
2. Udział w konkursie jest bezpłatny dla uczestników. 
3. W trakcie konkursu będą wykonywane zdjęcia grupowe, które zostaną zamieszczone w  
    relacji z konkursu.  
4.  Jury oceniać będzie recytatorów  w trzech grupach wiekowych: 
      •  uczniowie klas I – III 
      •  uczniowie klas IV – VI 
      •  uczniowie klas VII – VIII 
5. Szkołę może reprezentować maksymalnie 2 uczestników  z każdej grupy wiekowej.  
     Organizator planuje udział do 50 uczestników, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń. 
6.  Uczestnik prezentuje twórczość dwóch autorów: 
     - fragment wiersza lub fragment prozy  Adama Gorczyńskiego,  wśród tekstów mogą być      
       utwory tłumaczone przez Adama Gorczyńskiego, drukowane w tomach poezji razem z  
       jego własnymi utworami;    
     - wiersz (lub fragment wiersza) Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II  
     Czas prezentacji – łącznie dwóch autorów - do 4 minut. 
     Utwory Adama Gorczyńskiego są dostępne na stronie: www.polona.pl 
     Wiersze Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II  można znaleźć m.in. na: www.poezja.org 

7.  Jury oceniające prezentacje uczestników będzie uwzględniać: 
    - interpretację utworu, 
    - kulturę słowa, 
    -ogólny wyraz artystyczny. 

8.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie  do 18 maja 2020 r. karty  

     zgłoszenia na adres:  Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy, Rynek 1,  34-114  

     Brzeźnica lub skan na skrzynkę e-mailową: bibliotekawbrzeznicy@o2.pl  

     lub poczta@spichlerzksiazki.pl       

9.  Miejsce i termin konkurs: 28 maja 2020 r.  w godz. od 9.00 do godz. około 14.00 

     w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy, 34-114  Brzeźnica, Rynek 1 

10. Jury przyzna nagrody  w poszczególnych  kategoriach.  

    Decyzją jury może być przyznane Grand Prix konkursu oraz wyróżnienia. 

    Decyzja jury jest ostateczna. 

Regulamin konkursu dostępny na stronach internetowych:  
www.spichlerzksiazki.pl 
Kontakt w sprawach dotyczących konkursu: Wiesława Jarguz, tel.: 33 87 92 472 
bibliotekawbrzeznicy@o2.pl lub poczta@spichlerzksiazki.pl       

 

Serdecznie zapraszamy do udziału  w konkursie,  Wiesława Jarguz – dyrektor GBP w Brzeźnicy 
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