
 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSÓW 
 
 
 
 

ORGANIZATORZY: 
 Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce 
 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Ostrołęce oraz Koło Rejonowe w Myszyńcu 
 Powiat Ostrołęcki 
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu (eliminacje międzygminne kl. I-IV), 
 Gminne BibliotekaPubliczna w Kadzidle (konkurs poetycki) 
 Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie (eliminacje międzygminne kl. V-VIII) 
 biblioteki publiczne gmin kurpiowskich w: Baranowie, Czarni, Kadzidle, Lelisie, Łysych, 

Myszyńcu, Olszewo-Borkach, Rozogach, Zbójnej i Turośli (eliminacje gminne konkusów 
recytatorskich) 

przy współudziale: Szkół Podstawowych, Szkół Średnich oraz Ośrodków Kultury z terenu 
Kurpiowszczyzny 

 

C E L E K O N K U R S U 

 zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą Kurpiowszczyzny, ukazującą przebogate 
tradycje historyczne, ludzi i pejzaż 

 uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno poezji 

 doskonalenie umiejętności recytatorskich i rozwijanie umiejętności przekazywania 
swoich przemyśleń w formie poetyckiej. 

 

Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygają poszczególne Komisje 
konkursowe. 

Zwycięzcy poszczególnych Konkursów otrzymują nagrody książkowe lub rzeczowe. 
Komisje konkursowe na eliminacje finałowe powołuje SBP Oddział w Ostrołęce 
w porozumieniu z organizatorem poszczególnych Konkursów. 
Komisje Konkursowe na eliminacje gminne powołuje Dyrektor MGBP/GBP. 

 

Za zgromadzenie i przechowywanie indywidualnych formularzy zgłoszeniowych uczestników 
Konkursu Kurpie Zielone w literaturze odpowiadają biblioteki współorganizujące poszczególne części 
Konkursu, tj.: 

 Miejsko-Gminna Biblioteka w Myszyńcu (eliminacje międzygminne kl. I-IV) 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle im. W. Woźniaka (konkurs poetycki) 

 Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie (eliminacje międzygminne kl. V-VIII) 

 



 

 
INDYWIDUALNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA  

Załącznik Nr 1 

NA XXXVIII KONKURS RECYTATORSKI KURPIE ZIELONE 
W LITERATURZE 

(wzór w przypadku nagrania filmowego recytacji) 
 

 
Imię i nazwisko 
uczestnika: 

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

 

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

 

Klasa : 

 
 

.......... 

 

Wiek: 

 
 

.......... 

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

Dane kontaktowe:  

(adres zamieszkania, ............................................................................................................................. ...................... 

tel. kontaktowy, e-mail)  

 Tel ........................................... adres e-mail .................................................................. 

Repertuar 
(podać imię i nazwisko 

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

autora, tytuł utworu)  

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

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

Pełna nazwa i adres  

szkoły: ............................................................................................................................. ...................... 

 

Tel ................................................. adres e-mail ......................................................... 

Imię i nazwisko  

przygotowującego: ............................................................................................................................. ..................... 

(tel. kontaktowy) 
Tel ....................................................... adres e-mail .................................................... 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

 
Oświadczenie autora nagrania filmowego recytacji uczestnika konkursu 

 

Wyrażam     zgodę     na     udział     dziecka     w     Konkursie     recytatorskim     Kurpie     Zielone 
w literaturze, na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszenia oraz na 
nieodpłatną publikację nagrania filmowego z recytacją dziecka w mediach. Jednocześnie 
oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu. 

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

miejscowość i data 
......................................................... 

podpis rodzica/prawnego opiekuna 

Oświadczam, że przesłane nagranie filmowe jest mojego autorstwa oraz wyrażam zgodę 
(licencji) na nieodpłatną jego publikację w mediach. Jednocześnie oświadczam, że znam i 
akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu. 

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

miejscowość i data 
......................................................... 

podpis autora nagrania recytacji 



 
 
 
 

XXXVIII KONKURS RECYTATORSKI 
DLA UCZNIÓW KLAS V-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: 

 gminny do 26 października 2021 r. 
 międzygminny (finałowy) – 16 listopada 2021 r. 

 
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania nagrania filmowego recytacji wiersza lub 
gadki kurpiowskiej w swoim wykonaniu. Czas nagrania nie może przekroczyć 3 minut. 
Tematyka utworów powinna dotyczyć Ziemi Kurpiowskiej. 

 

Kryteria oceny: dobór repertuaru, interpretacja głosowa, ogólny wyraz artystyczny, 
poprawność języka gwarowego (w przypadku gadki kurpiowskiej) 

 

Warunkiem udziału w Konkursie jest: 
1) dostarczenie pliku z nagraniem filmowym recytacji w wykonaniu uczestnika konkursu do 
biblioteki gminnej, na adres email biblioteki w Kadzidle: bibl.kadzidlo@vp.pl Nazwę pliku 
powinno stanowić: imię i nazwisko uczestnika – szkoła, klasa. W tytule wiadomości należy 
wpisać: „Kurpie Zielone w literaturze - konkurs recytatorski”. 
2) nadesłanie pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) formularza 
zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu 

Uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach zajęli punktowane miejsca, zobowiązani 
są zaprezentować nowe utwory. 

 

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 
organizatora danych osobowych i wizerunku uczestnika na potrzeby Konkursu oraz w celach 
promocyjnych, a także na   nieodpłatne   publikowanie   nagrania   recytacji   w   mediach. W 
przypadku osób poniżej 18 roku życia wszelkie oświadczenia woli składa rodzic lub opiekun 
prawny. Organizator nie zwraca nadesłanych na Konkurs nagrań oraz zastrzega sobie 
prawo publikacji. 

Rozstrzygnięcie eliminacji finałowych odbędzie w CK-BiS w Lelisie w dniu 16 listopada 2021r. 

W eliminacjach finałowych uczestniczy 4 osoby z każdej gminy, a z miasta i gminy Myszyniec 

– 5 osób (w tym co najmniej 2–3 recytatorów). 

Uczestników do eliminacji finałowych zgłaszają poszczególne GBP do dnia 29 października 
2021 r., przesyłając na adres e-mailowy: CENTRUM KULTURY-BIBLIOTEKI I SPORTU W LELISIE 

ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, tel. (29)761-10-77 e-mail: gbplelis@wp.pl 
 

Ważne: W przypadku przedłużającej się sytuacji epidemiologicznej w kraju Organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w zakresie 
sposobu i miejsca podsumowania konkursu oraz trybu wręczenia nagród. 

 

mailto:gbplelis@wp.pl

