
 REGULAMIN KONKURSU POEZJI 
PATRIOTYCZNEJ

„ KIEDY MYŚLĘ, OJCZYZNA…”

Konkurs poezji patriotycznej  „KIEDY MYŚLĘ, OJCZYZNA…” 
zachęca  do świętowania 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 
promowania wśród dzieci i młodzieży treści o tematyce 
patriotycznej.

I ORGANIZATOR

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywej 

II CELE KONKURSU

• Popularyzowanie poezji o tematyce  patriotycznej.
• Wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji  wątku 
patriotycznego.
• Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej 
i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.
• Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej.
• Utrwalanie poczucia dumy narodowej.
• Promowanie młodych talentów.

III UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV - VII 

IV PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs odbędzie się w II etapach:

1. Etap - szkolny

• Szkoły w wyniku eliminacji wyłaniają do 3 uczestników.

• 

59-225 Chojnów, Krzywa 50lub e-mailowo: biblioteka-krzywa@wp.pl z 
dopiskiem : Patriotyczny Konkurs Recytatorski

2. Etap - gminny

mailto:biblioteka-krzywa@wp.pl


• Odbędzie się dnia  16.05. 2018 r. (środa)  o godz.1000  
 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywej.

• Przesłuchania konkursowe będą odbywać się z udziałem publiczności.

WARUNKI UCZESTNICTWA  - ETAP GMINNY

• Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji 1 wiersza 
 o tematyce patriotycznej  dostosowanej do możliwości odtwórczych 
wykonawcy; czas występu nie powinien przekraczać 5 minut.

• Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

 Dostarczenie podpisanej zgody opiekuna/rodzica na udział w konkursie i 
wykorzystywanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach
marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 
r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

VI KRYTERIA OCENY 

• dobór i rozumienie tekstu,

• zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji,

• poprawność i ekspresja wypowiedzi,

• dykcja oraz opanowanie tekstu.

VII NAGRODY

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające ich udział w konkursie,

laureaci - wyróżnienia i nagrody. 

VIII. INFORMACJE 
1. Obowiązuje szkolny strój galowy. 

2. Kolejność prezentacji ustala organizator według nazwisk uczestników: 
- uczestnicy klas IV-VI 
- uczestnicy klas II-III Gimnazjum. 
3. Wszelkich informacji udziela dyrektor GBP w Krzywej- Elwira Kądziołka

                                                                                  

KARTA ZGŁOSZENIA DO  KONKURSU



POEZJI PATRIOTYCZNEJ „ KIEDY MYŚLĘ OJCZYZNA”

Nazwa szkoły ………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………
…………………………

1.Imię i nazwisko ucznia:………………………………………………………....

Tytuł utworu  …………………………………………………………..…………

Autor utworu …………………………………………………………..…………

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego …………………………………

2. Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………...

Tytuł utworu  …………………………………………………………..…………

Autor utworu …………………………………………………………..…………

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego …………………………………

3.Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………...

Tytuł utworu  …………………………………………………………..…………

Autor utworu …………………………………………………………..…………

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego …………………………………

Zgoda rodziców / prawnych opiekunów



Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
.............................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka) w KONKURSIE POEZJI PATRIOTYCZNEJ „ KIEDY 

MYŚLĘ OJCZYZNA” na zasadach określonych w regulaminie. 

podpis rodzica / opiekuna ………………………....... 

 Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu 
ich danych osobowych uczestnika…………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

  na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie 
danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. 
zm.).

Ponadto oświadczam, że wyraża zgodę na  opublikowanie jego imienia, 
nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz na 
stronach internetowych i w serwisach społecznościowych Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Krzywej, Urzędu Gminy Chojnów, a także na ich 
wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, 
w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie każdą 
techniką, w tym m. in. drukarską, cyfrową, audiowizualną.

podpis rodzica / opiekuna …………….………………………
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