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REGULAMIN 
XIII KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

„IDĄ ŚWIĘTA” 
 

 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach serdecznie zaprasza recytatorów  
z przedszkoli i szkół podstawowych do udziału w Konkursie Recytatorskim o tematyce 
związanej ze Świętami Bożego Narodzenia. 
 

Celem konkursu jest: 
 aktywizowanie dzieci i młodzieży do poszukiwań repertuarowych oraz samodzielnej 

pracy nad interpretacją tekstu, 
 pobudzenie kreatywności młodych recytatorów, 
 rozwijanie wrażliwości  i poczucia estetyki, 
 krzewienie piękna mowy polskiej, 
 zaznajamianie dzieci i młodzieży z twórczością polskich poetów i prozaików 
 kultywowanie świątecznych tradycji. 

 

ZASADY KONKURSU 
1. Każdy recytator przygotowuje 1 utwór związany tematycznie ze Świętami Bożego 

Narodzenia. 
2. Kartę uczestnika należy dostarczyć do sekretariatu Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Kultury, ul. Kościelna 31,  26-800 Białobrzegi do  6 GRUDNIA 2019. 
3. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. 

 

KATEGORIE WIEKOWE 
1. Przedszkola/klasy „0” 
2. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych 
3. Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych 
4. Uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych 

 
Do udziału  w Konkursie  zapraszamy maksimum 6 uczestników z placówki (Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 1 im. KEN w Białobrzegach – 15 uczestników) 

 

FINAŁ POWIATOWY ODBĘDZIE SIĘ W WTOREK – 16 GRUDNIA 2019   

O GODZ. 9.00 W SALI TANECZNEJ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA 

KULTURY  UL. KOŚCIELNA 31, 26-800 BIAŁOBRZEGI 

 Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

W świetle powyższego informujemy, że podpisując niniejszy regulamin i kartę uczestnictwa zgadzają się Państwo z informacją 

umieszczoną na stronie mgok.bialobrzegi.pl – zakładka KLAUZULA RODO. 

Życząc uczniom oraz nauczycielom wielu przeżyć związanych z przygotowaniem tekstów 

podkreślających ogromny wpływ tradycji na kształcenie osobowości młodych ludzi pozostaje                    

z wyrazami szacunku 

Zygmunt Andrzej Łukomski 
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

w Białobrzegach 
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