
REGULAMIN 
 

 

§ 1 

Cele Konkursu 

1. Rozbudzenie pasji czytania i tworzenia. 

2. Zainteresowanie dzieci i młodzieży wierszami polskich poetów oraz rymowankami z lat 90. 

3. Zachęcanie do autorskich prezentacji utworów. 

4. Rozwijanie zdolności recytatorskich. 

5. Zachęcanie do występów. 

6. Rozwijanie zdrowego współzawodnictwa. 

 

§ 2 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu recytatorskiego „BITWA NA RYMY” jest Biblioteka – Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Lubiewo. 

 

§ 3 Założenia organizacyjne 

1. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Lubiewo, które uczęszczają do klas IV - 

VIII szkoły podstawowej. 
 

2. Konkurs (ze względu na pandemię) przeprowadzony zostanie w wersji online. 

 
3. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach: 

1) WIERSZ RYMOWANY - niestandardowa i autorska prezentacja wiersza polskiego autora: 

 - recytacja rymowanego wiersza polskiego autora np. J. Brzechwy, J. Tuwima, D. Gellner, 

A. Frączek, 

- autorska i niestandardowa prezentacja wiersza, 

2) RYMOWANKI Z LAT 90. - własny utwór rymowany stworzony z kilku rymowanek, 

wyliczanek z lat 90: 

 - utwór powinien się składać z kilku rymowanek, wyliczanek znanych w latach 90. 

- utwór powinien tworzyć logiczną całość, 

- autorskie wykonanie własnej kompozycji. 

3) MÓJ TEKST - własny tekst rymowany wykonany w autorski sposób: 

 - uczestnik jest autorem tekstu rymowanego i prezentuje go w autorski sposób, 

 - własny utwór można zaprezentować również w formie rapu. 

 
4. W konkursie udział mogą wziąć dzieci i młodzież, które do środy 25.11.2020 do godziny 16:00 

dostarczą autorskie nagranie oraz wypełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1.) oraz klauzulę 
RODO (załącznik nr 2.) 

 
5. Nagrania można dostarczyć osobiście do B-CKiP w Lubiewie (ul. W. Witosa 1, 89-526 

Lubiewo), pocztą tradycyjną (liczy się data dostarczenia) lub drogą mailową na adres 

bckip@lubiewo.pl. 
 

6. Nagrania mogą zostać zapisane na nośnikach danych: płyta CD/DVD, pendrive, karta SD, dysk 
zewnętrzny. 

 
7. Na karcie zgłoszeniowej poza imieniem i nazwiskiem uczestnika należy wskazać kategorię,  

w której chce wziąć udział  (WIERSZ RYMOWANY, RYMOWANKI Z LAT 90., MÓJ 
TEKST) oraz tytuł prezentowanego tekstu. 

 
8. Uczestnicy kategorii "RYMOWANKI Z LAT 90." oraz "MÓJ TEKST" do karty zgłoszeniowej 
załączają tekst utworu, który zaprezentowali w nagraniu.



§ 4 Przebieg konkursu 

1. Konkurs rozpocznie się 27 listopada 2020r. o godz. 8:30 w: 

Bibliotece – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo 

ul. W. Witosa 1, 89-526 Lubiewo 
 

 

2. Powołane przez B-CKiP jury zbierze się, by obejrzeć i wysłuchać konkursowe nagrania. 
 

3. Po prezentacji nagrań jury dokona ich oceny oraz wyłoni laureatów. 

 
4. Jury pod uwagę weźmie:  

• dobór tekstu oraz jego autorskie wykonanie,  
• interpretację tekstu,  
• ogólny wyraz artystyczny. 

 
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
 

 

§ 5 

Ogłoszenie wyników konkursu 
1. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w siedzibie Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Lubiewo 27 listopada 2020 r. w godzinach popołudniowych. 

 
2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bckip.lubiewo.pl, a także 

na fanpage'u instytucji. 

 

§ 6 

Nagrody 

1. Organizator przyzna po trzy nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach. 

 
2. Laureaci otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe. 

 
3. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom za udział. 

 

4. Laureaci będą mogli odebrać nagrody w siedzibie B-CKiP. 
 
 
 
 

§ 7 

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie internetowej: www.bckip.lubiewo.pl 

 
2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki. 

 

3. Nagrodzone wykonania utworów zaprezentowane zostaną na fanpage'u B-CKiP oraz na stronie 

internetowej instytucji. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych (np. przesunięć terminów), 

wynikających ze zmieniających się okoliczności związanych z pandemią koronawirusa.   


