
 

 

 
 

Regulamin III konkursu recytatorskiego  
 

„Nasze małe wierszowanie – Mikołaj w literaturze i piosence” 

 
1. ORGANIZATOR 

 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
ul. Oławska 46,  
55-220 Jelcz-Laskowice 
tel. 509-618-511 
imprezy@mgck-jl.pl  
 
 

2. TERMIN I MIEJSCE 

 
Termin zgłoszeo: 30. 11. 2020 r. do godz. 23:59  
Ogłoszenie wyników: 06. 12. 2020 r.  
Internet (on-line) – konkurs będzie polegał na przesłaniu drogą elektroniczną 
filmów do organizatora. 
 

3. CELE KONKURSU  

 Popularyzowanie poezji dziecięcej i czytelnictwa. 

 Rozwijanie zdolności recytatorskich i wokalnych. 

 Zainteresowanie dzieci poezją. 

 Zachęcanie do występów przed kamerą. 

 Prezentacja umiejętności dzieci. 

 Popularyzowanie utworów muzycznych związanych ze Św. Mikołajem.  

 Pogłębienie wiedzy na temat tradycji świątecznych. 

4.  ZASADY UCZESTNICTWA 

 Przesłanie nagrania z występem recytatorskim lub wokalnym na adres 
imprezy@mgck-jl.pl do dnia 30.11.2020 r. W treści e-maila proszę podad 
imię i nazwisko dziecka, wiek, tytuł wiersza, autora wiersza lub piosenki, 
oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka.  

 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci bez ograniczeo wiekowych. 
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5. WYTYCZNE DO FILMÓW  

 

 Czas trwania: min. 30 sekund – max. 3 minuty. 

 Format: MP4 lub MOV.  

 Rozdzielczośd: 1280 x 720 px 

 Waga - do 2 GB.  

 Film musi byd nakręcony w ustawieniu poziomym. 

 Film musi zostad zrobiony z własnych materiałów (zdjęd/filmów).  

 Film powinien zostad przesłany za pomocą strony https://wetransfer.com/ 

 Plik z filmem powinien mied w nazwie imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł 

wiersza/piosenki. 

 Autor akceptując regulamin bierze pełną odpowiedzialnośd autorską za 

przesłany do organizatora film.  

 Dozwolone jest stosowanie podkładów muzycznych. Za prawa autorskie do 

zastosowanych przez siebie utworów odpowiadają uczestnicy konkursu.  

 Film nie może zawierad niestosownych treści. 
 

6. PRZEBIEG KONKURSU 

 

 Na podstawie przesłanych przez uczestników wierszy/piosenek, zostanie 

zmontowany materiał filmowy. Tzw. mozaika filmowa będzie zawierała 

również werdykt, tj. ogłoszenie wyników konkursu.   

 Publikacja ww. filmu planowana jest na dzieo 5 grudnia 2020 r.  

w mediach społecznościowych MGCK (kanał Facebook oraz YouTube). 

 Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. 

 Wszystkim uczestnikom konkursu zostaną wysłane pocztą nagrody 
upominkowe.  
 

6. KRYTERIA OCENY  

 Zostanie powołana 3-osobowa komisja składająca się z przedstawiciela 
Centrum Kultury, polonisty oraz niezależnego eksperta.  

 Komisja przy ocenie weźmie pod uwagę: dobór tekstu, jego opanowanie, 
interpretację i melorecytację, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny 
(uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój, śpiew, scenografię). 

 Jurorzy oceniad będą w systemie punktowym.  

 Dla każdej z wyżej wymienionej kategorii przypadad będzie 5 punktów. 
Suma punktów przyznanych jednemu uczestnikowi wyniesie maksymalnie 
20. 
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7. POSTANOWIENIA KOOCOWE 
 

 Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania kwestii spornych 
niezawartych w regulaminie. Decyzja organizatora jest ostateczna i nie 
podlega dyskusji. 

 Przystępując do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie na 
stronach organizatora konkursu zgłoszonych przez nich prac konkursowych 
wraz z ich imieniem i nazwiskiem.  

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  

 Uczestnicy oświadczają, że zapoznali się z regulaminem konkursu i 

akceptują jego treśd. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) wyrażają zgodę na 

przetwarzanie swoich danych na potrzeby niniejszego konkursu.    

 
 


