
 
 

 
 

 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

TWÓRCZOŚCI JEREMIEGO PRZYBORY  

PN. „BIAŁOBRZESKA ŁAWECZKA” 

 

§ 1 Zasady ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Białobrzeska Ławeczka” jest:  

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach. 

2. Przesyłanie prac konkursowych rozpoczyna się 25 maja 2020 r. i trwa do 7 czerwca 2020 r.  

3. Komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu, będzie czuwać nad 

prawidłowym przebiegiem konkursu. W skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele 

organizatora konkursu oraz osoby powołane przez organizatora.  

4. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na 

stronach internetowych, w tym na stronie organizatora www.mgok.bialobrzegi.pl. 

 

§ 2 Cel konkursu 

Celem konkursu jest: popularyzacja literatury pięknej, dbałość o kulturę żywego słowa, 

stwarzanie dzieciom i młodzieży możliwości zaprezentowania wartościowych utworów 

poetyckich i prozatorskich, poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów 

literackich Jeremiego Przybory, rozwijanie u dzieci i młodzieży postawy twórczej oraz 

pobudzanie ich wrażliwości artystyczno-literackiej, zwrócenie uwagi młodych ludzi – w dobie 

komputerów i telewizji – na słowo pisane. 

§ 3 Zasady uczestnictwa 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych: 

• kategoria I – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,  

• kategoria II – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych.  

 kategoria III – uczniowie klas szkół ponadpodstawowych 
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2. Każdy uczestnik zobowiązany jest przygotować wybrany fragment twórczości Jeremiego 

Przybory, którego prezentacja powinna trwać nie dłużej niż 5 minut oraz nie krócej niż 2 

minuty. 

3. Plik video z nagraną prezentacją konkursową (jakość techniczna nagrania nie będzie miała 

wpływu na ocenę)  należy przesłać na adres mgok@bialobrzegi.pl.  

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne reprodukowanie 

przesłanych filmików i udostępnianiu ich na stronie internetowej oraz facebooku  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach w celach promocyjnych oraz z klauzulą 

RODO o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną na stronie internetowej 

https://mgok.bialobrzegi.pl/klauzula-rodo.html. 

5.  Do zgłoszenia należy załączyć wypełnioną i podpisaną Kartę Uczestnika (załącznik nr 1). 

§ 4 Przebieg konkursu 

1. Nadesłane prezentacje konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora.  

2. W swojej ocenie jury kierować się będzie następującymi kryteriami:  

• dobór repertuaru,  

• walory artystyczne prezentowanych tekstów,  

• interpretacja, 

 • dykcja,  

• ogólny wyraz artystyczny.  

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 10 czerwca br. (środa), a wyniki konkursu zostaną 

opublikowane na stronie internetowej oraz facebooku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

w Białobrzegach .  

4. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe  według podziału: 
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- I miejsce - nagroda rzeczowa o wysokości do 250 zł; 

- II miejsce – nagroda rzeczowa o wysokości do 180 zł; 

- III miejsce – nagroda rzeczowa o wysokości do 120 zł. 

5. Nagrodzone prezentacje zostaną opublikowane na facebookowym profilu MGOK (o ile ich 

autorzy nie wniosą pisemnego sprzeciwu).  

6. Przesłanie zgłoszenia wraz z Kartą Uczestnika (załącznik nr 1) będzie równoznaczne z 

akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej organizatora: 

www.mgok.bialobrzegi.pl.  

2. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub nierozstrzygnięcia konkursu.  

4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmie 

organizator konkursu.  

5. Dodatkowe informacje na temat konkursu będą udzielane przez:  

- Mateusza Rzeźnickiego (m.rzeznicki@mgok.bialobrzegi.pl) 

- Patrycję Płaskocińską (p.plaskocinska@mgok.bialobrzegi.pl). 
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