
P E G A Z I K 
ELIMINACJE GMINNE 

XXVI DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
 

Organizator: 
 

Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica 

 

Gminna Biblioteka Publiczna 

Boguszyce 118A , 56-400 Oleśnica, tel. 314-02-35 
 

 

R E G U L A M I N 
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych Gminy Oleśnica. 
 

2. W etapie II (Gminnym) uczestnicy występują w kategorii: 

a)  „młodsi” – szkoła podstawowa, klasy IV, V, VI 

b) „starsi” – szkoła podstawowa, klasy VII, VIII  
 

3. W kategorii „młodsi” uczestnicy wykonują jeden utwór – wiersz lub fragment prozy. 

Czas prezentacji do 3 minut. 

4. W kategorii „starsi” uczestnicy wykonują dwa utwory – wiersz i fragment prozy. 

Łączny czas prezentacji do 5 minut. 
 

 

5. Prezentowane utwory mogą być dowolnie wybrane (z wydanych drukiem). 
 

6. Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach konkursu ten sam repertuar (chyba, że jury 

zaleci jego zmianę). 
 

7. Prezentacje ocenia powołane przez organizatora jury. 
 

8. Organizator zapewnia nagrody dla laureatów, dyplomy, podziękowania dla nauczycieli 
  

9. Kryteria oceny: 
 

a) interpretacja utworów; 

b) dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości 

wykonawczych uczestnika); 

c) kultura słowa; 

d) ogólny wyraz artystyczny. 

 

ETAPY KONKURSU 

  

 I etap - eliminacje szkolne, organizują szkoły do 27.01.2023 r. 
 

 II etap  - eliminacje gminne – organizator Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica oraz 

  Gminna Biblioteka Publiczna w Boguszycach w dniu 9 lutego 2023r. (czwartek) 

  o godz.1000 w świetlicy wiejskiej w Jenkowicach. 

III etap   - eliminacje powiatowe: kategoria „młodsi” i „starsi” odbędą się 15 marca 2023r. 

o godz. 9:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej KORELAT w Oleśnicy, ul. 

Kochanowskiego 5 

 



ZASADY  UDZIAŁU 

 

Zgłoszenia reprezentantów szkół należy dokonać poprzez dostarczenie do Gminnej Biblioteki 

Publicznej czytelnie wypełnionych kart zgłoszeń w terminie do dnia 06.02.2023 r. 

 

W etapie II (Gminnym): 

- w kategorii „młodsi” (klasy IV, V, VI) każdą szkołę może reprezentować 

nie więcej niż 3 uczestników. 

- w kategorii „starsi” (klasy VII, VIII) każdą szkołę może reprezentować nie więcej 

niż 3 uczestników. 

  
 

1. Jury eliminacji drugiego etapu kwalifikuje do 3 laureatów  z klas IV, V, VI i do 3 laureatów 

z klas VII, VIII do etapu powiatowego. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni 

niniejszego regulaminu. 

2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału 

w wyżej wymienionym konkursie. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie ich skutkować będzie 

brakiem możliwości uczestniczenia w konkursie. 

4. Dane osobowe laureatów etapu konkursu organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury 

Oleśnica oraz Gminną Bibliotekę Publiczną zostaną przekazane organizatorowi kolejnego 

etapu, tj. Powiatowemu Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

5. Organizator utrwala przebieg Imprezy w postaci dokumentacji fotograficznej do archiwum 

historycznego Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica, z którego wybrane fotografie zostaną 

umieszczone na stronie internetowej Organizatora, dostępnej pod adresem 

www.gokolesnica.pl i będą na niej udostępnione przez okres funkcjonowania ww. strony, 

jak również mogą zostać przesłane do lokalnych portali internetowych: MojaOlesnica.pl, 

Olesnica24.com, OlesnicaDlaWas.pl, nOlesnica.pl, Olesnica Nasze Miasto, dla celów 

promocji imprezy Organizatora. 

6. Organizator może z przyczyn od niego niezależnych zmienić datę lub odwołać wydarzenie, 

o czym poinformuje wszystkich zainteresowanych. 

7. W razie konieczności konkurs może zostać przeprowadzony zdalnie. 

8. W załączeniu – Karta zgłoszenia. 

 


