




 

REGULAMIN XXIV MIĘDZYGMINNEGO KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO IM. STANISŁAWA NĘDZY-KUBIŃCA 

Kościelisko, 18.11.2021 r. 

PRZEPISY OGÓLNE: 

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko 

CELE KONKURSU: 

 rozbudzanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie literatury; 

 popularyzacja poezji twórców podhalańskich; 

 prezentacja możliwości artystycznych dzieci i młodzieży; 

 rozwijanie zdolności recytatorskich; 

 uczczenie pamięci poety z Kościeliska - Stanisława Nędzy-Kubińca; 

CZAS I MIEJSCE: 

 PRZESŁUCHANIA: 

miejsce: Dom Ludowy w Kościelisku  

data: czwartek – 18 listopada 2021 r.  

W związku z sytuacją epidemiologiczną godziny przesłuchań wyznaczone zostaną przez 
organizatora indywidualnie dla każdego uczestnika/szkoły po otrzymaniu zgłoszeń. 

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD: 

Wyniki ogłoszone zostaną w piątek (19 listopada) drogą internetową - w mediach 

społecznościowych GOKR Kościelisko i Gminy Kościelisko. Osoby nagrodzone zostaną 

poinformowane o terminie i miejscu wręczenia nagród telefonicznie lub mailowo.  

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia (zgodnie z wytycznymi w punkcie 

ZGŁOSZENIE tego regulaminu), w terminie określonym przez Organizatora. 

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z Podhala, Spisza i Orawy 

przygotowani przez szkoły, instytucje kultury lub przez rodziców.  

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

ZGŁOSZENIA: 

1. Przyjęcie zgłoszeń:  

Preferowaną przez organizatora formą zgłoszeń jest przesłanie formularza Google.  

Formularz dostępny jest pod linkiem: https://forms.gle/VaP6hcP5pFWXxvNW9  

Prosimy o precyzyjne wprowadzanie danych, ułatwi nam to szybka weryfikację zgłoszenia. 

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie wiadomość wysłana przez organizatora na podany 

adres mailowy w przeciągu kilku dni roboczych.   

DLA KAŻDEGO ZGŁASZANEGO UCZESTNIKA NALEŻY WYPEŁNIĆ ODDZIELNY FORMULARZ!  

W razie trudności przesłania zgłoszenia w ten sposób organizator oferuje swoje wsparcie  

(Ewentualnie, pozostaje możliwość złożenia dokumentów w formie papierowej (karta zgłoszenia, klauzula 

RODO i oświadczenie COVID) w biurze Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko ul. Nędzy-Kubińca 

76 34-511 Kościelisko)  

https://forms.gle/VaP6hcP5pFWXxvNW9


 

2. Załączniki OBOWIĄZOWE:  

Przesyłając zgłoszenie w formie formularza Google wszystkie wymagane oświadczenia  pojawią 

się w ostatniej jego części. Po wypełnieniu formularza uczestnik nie musi dostarczać 

dokumentów w papierowej formie. 

 

W przypadku chęci złożenia dokumentów w tradycyjnej formie wymagana jest uzupełniona 

KARTA ZGŁOSZEŃ z podpisaną klauzulą RODO (w karcie należy wyraźnie zaznaczyć czy uczestnik 

recytuje cały wiersz czy jego fragment) oraz oświadczenie o świadomości ryzyka związanego 

z COVID-19. Dokumenty są dołączone jako załączniki do niniejszego regulaminu. Komplet należy 

dostarczyć do 4 listopada do biura GOKR Kościelisko. 

 

3. KATEGORIE: 

 Przesłuchania odbędą się w dwóch kategoriach: GWAROWEJ I LITERACKIEJ 

 Uczestnicy będą oceniani w czterech grupach wiekowych: 

GRUPA I – uczniowie klas 0-I 

GRUPA II – uczniowie klas II-III 

GRUPA III – uczniowie klas IV-VI 

GRUPA IV – uczniowie klas VII-VIII 

4. Każda szkoła/instytucja może wytypować po jednej osobie w każdej grupie wiekowej 

poszczególnych kategorii.  

 kategoria gwarowa 

GRUPA I uczniowie klas 0 - I 1 osoba 

GRUPA II uczniowie klas II - III 1 osoba 

GRUPA III uczniowie klas IV - VI 1 osoba 

GRUPA IV uczniowie klas VII - VIII 1 osoba 

 kategoria literacka 

GRUPA I uczniowie klas 0 - I 1 osoba 

GRUPA II uczniowie klas II - III 1 osoba 

GRUPA III uczniowie klas IV - VI 1 osoba 

GRUPA IV uczniowie klas VII - VIII 1 osoba 

5. DOBÓR UTWORÓW: 

 grupa wiekowa I i II – uczestnik recytuje dwa wiersze (w przypadku dłuższych utworów – 

fragmenty) – dopuszcza się wybór obu wierszy autorów innych niż Stanisław Nędza-Kubiniec; 

 grupa wiekowa III i IV – uczestnik recytuje dwa wiersze (w przypadku dłuższych utworów – 

fragmenty), w tym OBOWIĄZKOWO jeden wiersz autorstwa Stanisława Nędzy-Kubińca.  

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem!!! 

OBWIĄZUJĄCE TERMINY I OCENA PRAC: 

1. ZGŁOSZENIA będą przyjmowane do czwartku – 4 listopada 2021 roku. 

2. Po zamknięciu zgłoszeń nastąpi wyznaczenie  godzin przesłuchań indywidualnie dla 

poszczególnych uczestników. Osoby lub instytucje zgłaszające poszczególnych uczestników 

zostaną poinformowane o ustalonych godzinach drogą mailową lub telefoniczną. 

3. ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu i opublikowanie wyników nastąpi 19 listopada 2021 r.  

Wyniki podane zostaną na stronach i w mediach społecznościowych GOKR Kościelisko i Gminy 

Kościelisko. 

4. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci poinformowani zostaną telefonicznie lub mailowo 

przez organizatora. 



 

5. OCENA UCZETNIKÓW: 

Uczestnicy oceniani będą przez Jury Konkursowe powołane przez organizatora, w dwóch 

kategoriach i czterech grupach wiekowych. 

 KRYTERIA OCENY: 

- pamięciowe opanowanie i właściwa interpretacja utworu 

- ogólny wyraz artystyczny 

- w kategorii gwarowej – poprawność gwarowa, w kategorii literackiej – poprawność językowa 

6. NAGRODY: 

 organizator przewiduje przyznanie nagród dla trzech najlepszych (zgodnie z oceną Jury) 

wykonawców w każdej grupie wiekowej w poszczególnych kategoriach;  

 organizator zastrzega sobie prawo do przyznania kilku wyróżnień (w zależności od decyzji Jury) 

 po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół przez Jury Konkursowe 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz 

zdjęć z przesłuchań i wręczenia nagród na stronach i w mediach społecznościowych Gminnego 

Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko i Gminy Kościelisko. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu. 

2. W sprawach nieprzewidywanych regulaminem, decyzję podejmuje Organizator konkursu. 

3. Zgłoszenie udziału w  konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie 

wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik audiowizualnych i nagraniowych, w celach 

związanych z prowadzoną działalnością kulturalną, w tym wypełniania obowiązków prawnych 

ciążących na Gminnym Ośrodku Kultury Regionalnej Kościelisko. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie na każdym 

etapie konkursu. 

 

Prosimy osoby zgłaszające uczestników o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne przygotowanie 

recytatorów i wytypowanie do konkursu tych najlepszych  

 

Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko informuje równocześnie, że służy pomocą w każdej 

sytuacji dotyczącej konkursu i zaprasza do współpracy podczas typowania recytatorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM: 

 

mail: gokr@gminakoscielisko.pl      telefon: 18 20 70 051 



 

ZAŁĄCZNIKI 

 

Wymagane w przypadku wysyłania zgłoszenia w formie papierowej! 

 

Zgłaszając uczestników przez formularz Google nie należy wysyłać załączników! 





 

  

 

 

 

 


