
Regulamin konkursu recytatorskiego

Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku.
2. Konkurs adresowany jest do młodzieży powyżej 14 lat oraz osób dorosłych

z terenu gminy Milanówek.

§2
Cele konkursu

1. Popularyzacja twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz zainteresowanie 
poezją.

2. Utrwalenie uczuć patriotycznych.
3. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności 

recytatorskich.
4. Inspirowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
5. Promowanie sztuki żywego słowa.

§3
Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Adresatami konkursu są osoby dorosłe oraz młodzież powyżej 14 lat.
2. Konkurs będzie miał formę nagrania filmu z prezentacją dowolnego utworu

K. K. Baczyńskiego.
3. Czas prezentacji utworu max. 3 min.
4. Materiał wideo należy przesłać na adres: e.dziewicka@milanowskabiblioteka.pl

do 11 marca 2021 r. w tytule maila podając „Konkurs recytatorski – K. K. 
Baczyński”, a w treści imię, nazwisko i wiek oraz tytuł utworu.

5. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia zgody na przetwarzanie danych
oraz zapoznanie się klauzulą informacyjną RODO.

§4
Kryteria oceny

1. Dobór utworu.
2. Interpretacja (tempo, intonacja).
3. Kultura i wyrazistość słowa.
4. Ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu).

mailto:e.dziewicka@milanowskabiblioteka.pl


§5
Postanowienia końcowe

1. Oceny wystąpień konkursowych dokona jury powołane przez Organizatora,
w składzie:
• Elżbieta Abramczuk-Kalinowska (Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Milanówku),
• Iwona Dornarowicz (Stowarzyszenie T-Art, instruktorka teatralna),
• Dorota Banasiak (nauczyciel polonista).

2. Jury konkursowe wyłoni zwycięzców i przyzna nagrody rzeczowe.
3. Przewidziana jest jedna nagroda główna oraz wyróżnienia.
4. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków regulaminu

oraz zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób znajdujących się na materiale.
5. Materiały wideo pozostają do dyspozycji Organizatora, który zastrzega sobie prawo 

do publikacji filmów w różnych mediach.
6. O terminie odbioru nagród, które odbędzie się w bibliotece, poinformujemy 

nagrodzonych mailowo.
7. Organizator opublikuje nagrania zwycięzcy i wyróżnionych dnia 15 marca 2021 r. 

na:
• Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-jHX5HrGiVEisUTZ143VNg,
• Facebooku: https://www.facebook.com/BibliotekaMilanowek,
• Stronie: https://milanowskabiblioteka.pl/.
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