
IX Konkurs Recytatorski

    Organizator:
Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Króla Maciusia Pierwszego
w Grodzisku Mazowieckim

  
   Termin:
      27 maja 2022 roku, godz.10.00  

  Miejsce:
Kino Grodziskiego  Centrum Kultury

ul. Spółdzielcza 9
05-825 Grodzisk Mazowiecki



I. Cele konkursu

1.Nawiązanie współpracy między placówkami, integracja 

dzieci.

2.Wspieranie działań, których celem jest poszerzanie 

słownictwa oraz budowanie prawidłowych wzorców 

językowych.

3.Prezentacja umiejętności artystycznych dzieci.

4.Popularyzacja polskiej literatury dziecięcej.

5.Rozbudzanie wrażliwości dzieci na kulturę słowa.

Serdecznie  zapraszamy!



II. Regulamin

1. Organizator konkursu:
Przedszkole Nr 4
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Górna 12
Tel. 022/755 66 67

Osoba odpowiedzialna za organizację:
Dorota Szostak  tel. 797 241 877

2. Warunki uczestnictwa:

2.1. Uczestników do konkursu zgłaszają placówki oświatowe z terenu 
miasta i powiatu Grodzisk Mazowiecki.

2.2. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z roczników: 2015, 2016.

2.3. Każda placówka może zgłosić do udziału w konkursie dwoje dzieci, 
wyłonionych w eliminacjach wewnętrznych.

2.4. Konkurs ma formę prezentacji jednego, dowolnie wybranego przez 
uczestnika wiersza o tematyce konkursowej. Uczestnik występuje 
indywidualnie.

2.4. Temat konkursu:
  „  Miejsca tworzą ludzie - wszystkie zawody Grodziszczan”.
Tematyka konkursu zainspirowana jest rocznicą 500 -lecia uzyskania przez 
Grodzisk praw miejskich.

2.5. Maksymalna długość utworu to 3 minuty.

2.6. Zgłoszenia udziału należy dokonać, w terminie do 28.04.2022 roku, 
pocztą elektroniczną na adres:  p4@grodzisk.pl lub osobiście w 
sekretariacie przedszkola.
/Załącznik nr 1/

2.7. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

2.8. Opiekun uczestników dostarcza wraz z kartą zgłoszenia  tekst wiersza  
(w 1 egzemplarzu).



3. Jury:
3.1. Komisję konkursową powołuje organizator.

3.2. Jury przyzna I, II, III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych.

Rozstrzygnięcie Konkursu Recytatorskiego odbędzie się po

przesłuchaniu wszystkich uczestników

III. Kryteria oceny

3.1. Recytację ocenia komisja stosując skalę 1-5 punktów.

3.2. Na ocenę recytacji maja wpływ następujące elementy:

 artykulacja, wyrazistość wymowy

 tempo, intonacja

 interpretacja tekstu poetyckiego

 znajomość tekstu

 ogólny wyraz artystyczny

IV. Nagrody

4.1. Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech

       laureatów w każdej z grup wiekowych.

4.2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

4.3. Opiekunowie otrzymają podziękowania.

4.4. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich   

       wierszy i dokonaniu oceny przez jury.



V. Ochrona danych osobowych
5.1. Wszyscy rodzice / opiekunowie prawni uczestników oraz opiekunowie

zobowiązani są do podpisania zgody na przetwarzani danych osobowych 

( załącznik nr 3) oraz oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną 

stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu konkursu po uprzednim 

zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną ( załącznik nr 2 ) będącą obowiązkiem

informacyjnym Organizatora, jaki nakłada na niego art. 13 RODO w zakresie 

przetwarzania danych osobowych. 

5.2 Podpisane zgody i oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną 

wszystkich uczestników z danej placówki – przechowują lokalnie dyrektorzy 

placówki /opiekunowie zgłaszający uczestnika do konkursu.

5.3 Przechowanie dokumentu zgody i oświadczenia jest realizowane w zgodności z 

zasadami RODO oraz przyjętą polityka bezpieczeństwa danych osobowych w 

danej placówce i podlega zachowaniu maksymalnej retencji - 12 miesięcy od 

zakończenia konkursu.


