
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

 

 

 
 

Patronat honorowy: 

Lubelski Kurator Oświaty 

Wójt gminy Garbów 

 

Rozdział I 

Informacje ogólne 

 

1. Tematem konkursu jest popularyzacja twórczości Bronisława Pietraka- poety, 

satyryka, gawędziarza, miłośnika kultury i tradycji ludowych,  kowala, 

wycinankarza, założyciela Koła Gospodyń Wiejskich,  działacza społecznego na 

terenie województwa lubelskiego i Polski. 

 

2. Konkurs jest organizowany pod nazwą: ,,Bronisław Pietrak- chłopski piewca 

Lubelszczyzny” 

3. Organizatorami konkursu są:  

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 

ul. Szkolna 25 

21-080 Garbów, woj. lubelskie 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw  Lokalnych i Oświatowych ,,Wektor”  

 ul. Szkolna 25 

21-080 Garbów, woj. lubelskie 
NIP 7133039045, Regon 060575290 

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie 

 

 

Rozdział II 

 

Informacje szczegółowe 

 

1. Cele konkursu:  

 

 zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą i kulturą ludową, 

 popularyzowanie gwary ludowej Garbowszczyzny, 

 budowanie więzi emocjonalnej z regionem i krajem ojczystym, 

 rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów, 

 upowszechnianie kultury żywego słowa, 

  oswajanie uczniów z występami na scenie oraz doskonalenie umiejętności 
recytatorskich, 

  budowanie poczucia własnej wartości, 

  poszerzenie wiedzy na temat folkloru i twórców ludowych, 

 integrowanie środowiska wokół wartości zawartych w twórczości o tematyce wiejskiej. 



 

2. Adresaci konkursu: 

 

 konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV – VIII na poziomie szkół podstawowych w 

województwie lubelskim. 

 

 

 

3. Kategorie konkursowe: 

 

Kategoria I ,,Recytacja poezji i prozy Bronisława Pietraka - szkoły podstawowe klas IV-VI , 

 

Kategoria II ,,Recytacja poezji i prozy Bronisława Pietraka”-  szkoły podstawowe klas VII-

VIII. 

 

Rozdział III 

 

Przebieg konkursu 

 

Warunki uczestnictwa i forma zgłoszenia 

 

 

 

1. Zgłoszenia ucznia do udziału w konkursie (Załącznik nr 1) należy kierować do 

organizatorów konkursu do 6 grudnia 2023 r. na adres mailowy: szkola@garbow.pl,  

podając kategorię ,, szkoła podstawowa klasy IV-VI” lub ,,szkoła podstawowa klasy 

VII-VIII.  W konkursie wojewódzkim biorą udział uczniowie, którzy zostali 

laureatami etapu szkolnego. Eliminacje szkolne powinny być przeprowadzone do 30 

listopada 2023 r. w szkole macierzystej.  

2. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści i 

postanowień regulaminu oraz z zapoznaniem się z obowiązkiem informacyjnym 

RODO. 

3. Warunki niezbędne do udziału w konkursie: 

4. a) zgłoszenie (załącznik nr 1) uczestnika konkursu na adres  mailowy: 

szkola@garbow.pl 

b)oświadczenie( załącznik nr 2) rodziców/ opiekunów prawnych o zapoznaniu się z 

Obowiązkiem informacyjnym RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych 

uczestnika, 

c)oświadczenie (załącznik nr 3)rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na 

publikowanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika. 

Oświadczenia zawarte w załącznikach 2 i 3 po wypełnieniu i podpisaniu należy 

dostarczyć do dyrektora szkoły, w której uczy się uczestnik konkursu. Uczestnicy 



biorący udział w części finałowej zobowiązani są dostarczyć oświadczenia ( załącznik 

nr 2, załącznik nr 3) do organizatora konkursu w dniu jego rozstrzygnięcia. 

5. Udział w konkursie jest dobrowolny i w każdym momencie dopuszcza się możliwość 

rezygnacji z udziału. W celu odstąpienia od udziału w konkursie należy przesłać treść 

rezygnacji na adres  mailowy: szkola@garbow.pl Szkoła  do udziału w eliminacjach 

wojewódzkich zgłasza do trzech kandydatów do każdej z kategorii. 

 
6. Konkurs ma formę prezentacji dwóch utworów- dowolnego utworu lirycznego lub 

fragmentu prozy autorstwa Bronisława Pietraka ( tylko jeden spośród dwóch może być 

recytowany gwarą). Czas recytacji obu utworów nie może przekraczać 5 minut. 

 

Etapy konkursu: 

 

Przebieg konkursu jest dwustopniowy: 

 
a) I etap: eliminacje szkolne w szkole macierzystej w kategoriach: uczniowie klas 

IV-VI; uczniowie klas VII-VIII rozstrzygnięte do 30 listopada 2023 r. 

b) II etap : eliminacje wojewódzkie dla szkół podstawowych w kategorii: uczniowie 

klas  IV-VI w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie dnia  

08.12.2023 r.; sala  nr 30, godz. 9.00  

 II etap: eliminacje wojewódzkie dla szkół podstawowych klas VII-VIII w Szkole 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie dnia  08.12.2023 r.; sala  nr 29, 

godz. 9.00  

Ocena recytatorów i jej kryteria  

 

1. Komisja w liczbie 3-5 osób – organizatorzy konkursów, pracownicy bibliotek miejskie 

i wojewódzkiej, trenerzy recytacji, nauczyciele oraz przedstawiciele organizatora, 

dokonuje oceny wg następujących kryteriów:  

a) dobór tekstu (związek z tematem, dobór umożliwiający uczniowi zaprezentowanie 

wszystkich jego walorów głosowych), 

b) bezbłędne opanowanie pamięciowe recytowanego tekstu,  

c) dykcja, 

d) prawidłowa artykulacja głosek, 

e) właściwe akcentowanie, 

f) interpretacja tekstu (m. in. modulowanie głosem, respektowanie znaków 

interpunkcyjnych, właściwe akcentowanie ważnych treści utworu – intonacja frazy i 

zdania, właściwe tempo recytacji), 

mailto:szkola@garbow.pl


g) walory głosowe. 

h) ogólny wyraz artystyczny: wyeksponowanie przede wszystkim roli słowa, a nie np. 

gestu 

 

Sposób i termin ogłaszania wyników                                              

 

1. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy zdaniem jury najpiękniej 

zaprezentowali przygotowane  utwory. Jury konkursowe w wyniku przeprowadzonych 

eliminacji przyznaje miejsca: I, II i III oraz tytuł wyróżnienie. Kryteria oceniania i 

wyłonienia laureatów przedstawione zostały w punkcie 1. regulaminu Ocena 

recytatorów i jej kryteriów. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu organizacji etapu wojewódzkiego po 

werdykcie jury. 

3. Laureaci I – III miejsca oraz wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe/ książkowe 

podczas Gali Laureatów dnia 08.12.2023r. Wybrani laureaci zaprezentują nagrodzone 

utwory. Lista laureatów i wyróżnionych zostanie podana do publicznej wiadomości w 

dniu 08.12.2023 r. na stronie www.szkola.garbow.pl w zakładce: Wojewódzki 

Konkurs Recytatorski oraz w lokalnej prasie ,,Głos Garbowa” w numerze Styczeń- 

Luty.  Spotkanie pokonkursowe odbędzie się w dniu przeprowadzenia konkursu, tj. 

08.12.2023 r. z udziałem władz gminy Garbów oraz dyrektorów bibliotek: gminnej, 

miejskiej i wojewódzkiej oraz zaproszonych gości. 

4. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich instruktorzy dostaną odpowiednio dyplomy 

uczestnictwa i podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie informacje o konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych 

i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są 

postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania konkursu na stronie 

www.szkola.garbow.pl w zakładce: Wojewódzki Konkurs Recytatorski. 

3. Regulamin konkursu jest dostępny do wglądu w siebie organizatora Szkoła 

Podstawowa im. Marii Konopnickiej,  ul. Szkolna 25, 21-080 Garbów, woj. lubelskie 

 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z 

ważnych powodów, w każdym czasie pod warunkiem, że nie wpłynie to na 

pogorszenie sytuacji jego uczestników. 

5. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania, 

http://www.szkola.garbow.pl/
http://www.szkola.garbow.pl/


6. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących. 

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu. 

 


