
 

                                                                                

 

 

                                                                     Dyrektorzy oraz  Nauczyciele klas  I-III 

                                                                   Szkół  Podstawowych Gminy Ciężkowice                         

 
W dniach 8-15 maja  2021 r. obchodzona  jest  XVIII edycja programu Tydzień 

Bibliotek pod hasłem” Znajdziesz mnie w bibliotece”. .Jest to akcja promująca 
książkę i czytelnictwo.  Z tej okazji w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej                       

w  Ciężkowicach 11 maja 2021 r. odbędzie się Gminny Konkurs                                                                                            
„ŚWIAT  POEZJĄ  MALOWANY” 

ROK SZKOLNY  2020/2021 „ KOCHAMY POEZJĘ JOANNY PAPUZIŃSKIEJ" 

                                                                                                                                                       

W związku z tym  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna   w Ciężkowicach  

                                                                     ogłasza 
 

VIII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 
dla  klas  I  -  III Szkół Podstawowych  Gminy Ciężkowice 

 
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Ciężkowice  

 
Cele konkursu: 
 - rozwijanie zainteresowań czytelniczych  uczniów, 
  - propagowanie czytelnictwa, 
  - popularyzacja poezji polskich autorów, 
  - kształcenie  umiejętności głosowej interpretacji liryki, 
  - kształcenie umiejętności doboru stroju dla postaci literackiej, 
  -ukazanie piękna języka polskiego. 
 
Regulamin : 
I. Uczestnicy konkursu w roku szkolnym 2020/2021 prezentują tylko wiersze       
autorstwa Joanny Papuzińskiej ( jeden wiersz). Konkurs ten co roku jest      
poświęcony innemu polskiemu  poecie. 
 
II.  Przebieg konkursu jest dwustopniowy: 
                    a) I etap : eliminacje szkolne-  Szkoła typuje trzech  uczniów 
                    b) II etap: eliminacje gminne  
 
III.  Uwzględniane będą tylko recytacje indywidualne. Mile widziane charakteryzacje     
 i rekwizyty  (dodatkowe punkty). 
 
IV. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatorów   
Komisja   Konkursowa.  
V.  Zostaną  przyznane trzy nagrody,  a wszyscy  uczestnicy konkursu otrzymają     
 dyplomy udziału w konkursie. 



 
VI. Uwaga !  W razie zaostrzenia reżimu sanitarnego organizator  dopuszcza       
 możliwość multimedialnej  formy  konkursu .  
 Warunkiem udziału będzie  złożenie w MGBP w Ciężkowicach do dnia                           
 26  kwietnia  2021r. prezentacji utworu słownego -recytacja ( jeden wiersz  
 Joanny Papuzińskiej ), którą  należy przedstawić  w postaci krótkiego nagrania                       
 audio-wideo w  formacie MP4 (wykonanego np. smartfonem lub kamerą).  
 Czas prezentacji nie może przekraczać 3 minut.                      
 Nagranie audio-wideo powinno zawierać (w nazwie pliku lub w samym nagraniu)         
  imię i nazwisko uczestnika  
     
VI. Uczestnictwo w konkursie jest równocześnie wyrażeniem zgody                                 
 na  wykorzystanie danych osobowych i wizerunku  w materiałach       
  informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez organizatora -MGBP  
  w Ciężkowicach. 
 
VII. Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane będą  w  Miejsko-Gminnej                  
 Bibliotece  Publicznej w Ciężkowicach,   Rynek-Ratusz, tel.(14) 65 10 178                
 oraz na stronie internetowej :www.biblioteka-ciezkowice.pl,     
 e-mail:    mgbpc@poczta.fm. 
 
VIII. Informacje o przebiegu konkursu oraz jego wyniki ogłoszone będą na stronie              
  internetowej MGBP w Ciężkowicach, www.biblioteka-ciezkowice.pl 
 
IX. Organizator nie zapewnia dojazdu na konkurs. 
 
 X. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy 

 Konkursu 

Termin konkursu: 
Konkurs odbędzie się  11 maja  2021 r. o godz. 900 w  MGBP w Ciężkowicach                  
(sala  widowiskowa w Ratuszu).  
 W razie zmiany formy konkursu , rozstrzygnięcie  i wręczenie nagród jw.                                     
 11 maja 2021 r. godz. 9.00 ( laureaci) sala widowiskowa w Ratuszu  z zachowaniem     
 wszelkich zasad  reżimu  sanitarnego. 
 
Zgłoszenia: 
Formularz zgłoszeniowy ( nagranie w razie zmiany formy konkursu )                        
wraz z oświadczeniem rodziców/opiekunów uczestników konkursu o zapoznaniu się  
z regulaminem należy składać do 26  kwietnia 2021 r.   w Miejsko-Gminnej  Bibliotece 
Publicznej w Ciężkowicach  (w godzinach otwarcia) . 
 
Szanowni Państwo! Liczymy na zainteresowanie konkursem i -wzorem 
ubiegłych lat - liczymy na udział wszystkich Szkół Podstawowych Gminy  
w naszym przedsięwzięciu. 
 
 
                                                                                     Organizator: 
                                                                                          Miejsko-Gminna Biblioteka  
                                                                                          Publiczna w Ciężkowicach 
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