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REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI 

KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 

W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, niepodległości 

i kultury, w 100-lecie jego urodzin, ustanowienie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 

2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza 

Kosińskiego w Kłobucku w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku. 

2. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Starosta Kłobucki Pan Henryk Kiepura.  

3. Konkurs recytatorski poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego adresowany jest do 

uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. 

 

§ 2. Cele konkursu: 

1. Uczczenie 100-lecia urodzin poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz obchodów 

roku poety. 

2. Popularyzacja twórczości oraz zainteresowanie poezją Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego. 

3. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności 

recytatorskich.  

4. Promowanie kultury żywego słowa wśród  młodzieży.  

5. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.  

6. Artystyczna konfrontacja młodych recytatorów. 

§ 3. Czas trwania i przebieg konkursu 

1. Konkurs odbędzie się w formie zdalnej. Nagrania wybranego utworu prosimy przesłać 

na adres e-mail zskosinski@cyberia.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

05.03.2021 (piątek) do godziny 15.00 włącznie.  

2. Konkurs ma charakter jednoetapowy.  

3. Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach wiekowych:  

- I kategoria – uczniowie klas VI – VIII, 

- II kategoria – uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

4. Ogłoszenie wyników, podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród i 

dyplomów odbędzie się 19.03.2021r.  
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§ 4. Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas VI - VIII szkół podstawowych oraz 

ponadopodstawowych, którzy do dnia  15.02.2021r. br. wyślą wypełnioną kartę 

uczestnictwa do  organizatora, na adres: Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku, ul. Skorupki 

46, 42-100 Kłobuck lub mailowo na adres: zskosinski@cyberia.pl wraz z dopiskiem 

konkurs recytatorski. 

2. Plik dźwiękowy bądź filmowy (avi, mpeg, wmv, mp3, lub inne ogólnodostępne) 

powinien być podpisany: imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły, z której jest 

uczestnik, tj.: JanKowalskiZSnr3Kłobuck. Dokumenty wraz z plikiem powinny być 

dostarczone drogą mailową na adres: zskosinski@cyberia.pl  

3. Karta zgłoszenia i plik powinien znajdować się w załączeniu wysyłanego maila. 

4. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego, jednego utworu poetyckiego 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.  

5. Do konkursu można przystąpić wyłącznie indywidualnie.  

6. W filmie lub nagraniu dźwiękowym może uczestnik wykorzystać elementy muzyki, 

tańca i śpiewu.  

7. Czas prezentacji utworu nie może przekroczyć 10 minut.  

8. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które 

będą wykorzystane do celów związanych z konkursem przez Zespół Szkół nr 3 w 

Kłobucku.  

9. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich do 

filmu na Organizatora. 

10. Oceny wystąpień konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów 

konkursu. 

§ 5. Kryteria oceny 

1. Znajomość tekstu.  

2. Interpretacja utworu (tempo, intonacja).  

3. Oryginalność przedstawienia. 

4. Kultura i wyrazistość słowa. 

5. Ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu, emocje). 

§ 6. Nagrody 

1. Przewidziane są  nagrody za uzyskanie pierwszego miejsca w każdej kategorii 

wiekowej oraz wyróżnienia.  

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. 

§ 7. Pozostałe ustalenia 

1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
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KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

(prosimy o wypełnienie pismem drukowanym)  

1. Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika: 

………………………………………………………………………………….…………… 

2. Adres szkoły i klasa: 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego: 

……………………………………………………………………………………………… 

4. Repertuar – tytuł wiersza  

………………………………………………………………………………….……………  

5. Tel. Kontaktowy 

…………………………………………………………………….………………………… 

6. Adres e-mail 

…………………………………………………………….………………………………… 

 

Uwaga: Dla każdego uczestnika obowiązuje osobna karta zgłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

…………………..                                                                   ……………………………. 

Podpis uczestnika                                                           Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 


