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XXXII Mały  Konkurs  Recytatorski
dla

dzieci i młodzieży klas I - VIII
szkół podstawowych

REGULAMINREGULAMIN

Białystok  – marzec – maj  –  2019 r.



WARUNKI  UCZESTNICTWA:

* w Konkursie biorą udział  dzieci i młodzież,  uczniowie klas I - VIII

szkół podstawowych;

* recytatorzy przygotowują interpretację dwóch utworów (Uwaga! Nie
musi to być klasyczna bajka z morałem!), recytują – po 
jednym utworze, drugi powinien być przygotowany na ewentualne 
żądanie Komisji Konkursowej;

* Komisje Konkursowe oceniając występy dzieci biorą pod uwagę:

- dostosowanie repertuaru do wieku i wrażliwości emocjonalnej
dziecka

- formę prezentacji (należy unikać gestów ilustrujących tekst, 
kostiumów, rekwizytów)

- wyrazistość wymowy

- ogólny wyraz artystyczny

* czas występu nie może przekraczać 5 minut;

* warunkiem koniecznym jest udział w eliminacjach środowiskowych 
szkolnych oraz dostarczenie wypełnionej „Karty zgłoszenia” 
recytatora organizatorowi w wyznaczonym terminie.

* * *
W sprawach dotyczących szczegółów przebiegu Konkursu prosimy

zwracać się do WOAK w Białymstoku, Dział teatralny,

Ewa Jakubaszek, Magdalena Kruszyńska-Sosnowska

tel..:  85 740 37 25,

fax :  85 740 37 19

w godz. 9.00–15.00.

CELE KONKURSU
 szerzenie kultury języka i piękna polskiego słowa
 wychowanie estetyczne przez kontakt z literaturą dziecięcą 

i młodzieżową, z dziełami o najwyższych walorach 
artystycznych.

Organizatorami XXXII Małego Konkursu Recytatorskiego są:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku,
miejskie, gminne i powiatowe ośrodki kultury

oraz szkoły podstawowe woj. podlaskiego

– Konkurs  jest  imprezą  otwartą,  odbywa  się  w  kilku  etapach,
w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I – IV oraz kl. V - VIII

– Eliminacje miejskie, gminne, powiatowe organizowane są przez
placówki zgłaszające udział recytatorów w Konkursie (miejskie,
gminne, powiatowe ośrodki kultury). 

– Najlepsi recytatorzy – jedna osoba z kat. Kl. I -IV i jedna osoba
z kat. Kl. V-VIII przechodzą do eliminacji: wojewódzkich.

Wojewódzki Finał Konkursu  odbędzie się dnia 8 maja 2019 r.
(środa),  godz.  10.00,  w  Białymstoku:  WOAK  -  Spodki,
ul. św. Rocha 14

ZAPRASZAMY!

Organizatorzy



XXXII Mały Konkurs Recytatorski
BAJE, BAJKI, BAJECZKI 

KARTA ZGŁOSZENIA

1. Imię i nazwisko uczestnika.....................................................................

2. Nazwa i adres szkoły / tel./ e-mail /.........................................................

......................................................................................................................

....................................................................................................................

3. Klasa  .........................             wiek  .................

4.  Repertuar:

Tytuł utworu a) ...........................................................................................

Autor:..........................................................................................................

b) utwór na ewentualne żądanie komisji:  

Tytuł: …......................................................................................................

Autor...........................................................................................................

5. Imię i nazwisko, nr telefonu oraz e-mail opiekuna – instruktora

......................................................................................................................

......................................................................................................................

dnia .........................         podpis instruktora ..........................................
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Ja, niżej podpisany, oświadczam, że:

1. wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w kolejnych etapach
eliminacji XXXII Małego Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci
i Młodzieży Szkół Podstawowych pn. „Baje, bajki, bajeczki…”
organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
w Białymstoku, 

2. odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do
miejsca oraz z miejsca kolejnych etapów eliminacji Konkursu,

3. biorę  na  siebie  odpowiedzialność  finansową  za  szkody
wyrządzone przez moje dziecko w mieniu organizatorów oraz
osób trzecich, 

Ponadto wyrażam zgodę na:
1. gromadzenie  i  przetwarzanie  moich  danych  osobowych,  oraz

danych  osobowych  mojego  dziecka  przez  Gminny  Ośrodek
Kultury w Piątnicy oraz Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
w  Białymstoku;  dane  będą  wykorzystywane  wyłącznie  dla
potrzeb  organizowanego  Konkursu  zgodnie  z wymogami
ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  roku  o  ochronie  danych
osobowych  (tj.  Dz.U.  z  2016  r.  poz.  922,  z  późniejszymi
zmianami).

………………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

2. rejestrację,  fotografowanie  i  publikowanie  zdjęć  i  nagrań
z kolejnych  eliminacji  Konkursu  w  prasie  i  na  stronach
internetowych organizatora eliminacji gminnych, powiatowych
oraz  WOAK w Białymstoku  w celach  promocyjnych,  w tym
w szczególności  na publikację wizerunku mojego dziecka. 

………………………………………………………………
    (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
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