REGULAMIN

§1
Cele Konkursu
1.
2.
3.
4.
5.

Rozbudzenie pasji czytania.
Zainteresowanie dzieci wierszami polskich poetów.
Rozwijanie zdolności recytatorskich.
Zachęcanie do występów na scenie.
Rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.

.
§2
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu recytatorskiego „Rym, cym, cym” jest Biblioteka – Centrum Kultury
i Promocji Gminy Lubiewo.
§ 3 Założenia organizacyjne
1. Konkurs kierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie,
uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu oraz uczniów Szkoły
Podstawowej w Klonowie „Mała Szkoła”.
2. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:
1) uczniowie klas I szkoły podstawowej,
2) uczniowie klasy II szkoły podstawowej,
3) uczniowie klas III szkoły podstawowej.
3. Z każdej klasy w konkursie mogą wziąć udział maksymalnie trzy osoby (wyboru dokonuje
nauczyciel wychowawca).
4. Uczestnicy prezentować będą wybrany przez siebie wiersz polskiego autora, który jest wierszem
rymowanym.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1.)
i osobiste oddanie jej do B-CKiP lub do Filii Biblioteki w Bysławiu bądź przesłanie jej mailem
na adres: bckip@lubiewo.pl do środy 21 października 2020 roku.
6. Na karcie zgłoszeniowej poza imieniem i nazwiskiem uczestnika należy podać tytuł oraz autora
wiersza, który zostanie przez niego zaprezentowany.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły przeprowadzenie konkursu na wersję online w przypadku zwiększonej liczby zakażeń koronawirusem w regionie.

§ 4 Przebieg konkursu
1. Konkurs rozpocznie się 27 października 2020r. o godz. 8:30 w:
Bibliotece – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo
ul. W. Witosa 1, 89-526 Lubiewo
2. W konkursie jako pierwsi udział wezmą uczniowie klas I, następnie klas II i III szkoły
podstawowej.
3. Uczestnicy konkursu będą prezentować wiersze w kolejności losowej.
4. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
5. Jury pod uwagę weźmie:
• dobór tekstu oraz jego pamięciowe opanowanie,
• prezentację tekstu z oddaniem akcentów logicznych i emocjonalnych,
• interpretację tekstu,
• ogólny wyraz artystyczny.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§5
Ogłoszenie wyników konkursu
1. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w siedzibie Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji
Gminy Lubiewo 27 października 2020 r. po zakończeniu prezentacji wierszy.
2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bckip.lubiewo.pl
§6
Nagrody
1. Organizator przyzna po trzy nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych.
2. Laureaci otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe.
3. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom za udział.

§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu zostanie przekazany do szkół w wersji papierowej, natomiast w wersji
elektronicznej będzie dostępny na stronie internetowej: www.bckip.lubiewo.pl
2. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki.

