
                                                                                        

 

„Piękno Ojczystej Przyrody”  2021    

Konkurs recytatorski  on-line.                                                                                                          

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem  XVII Gminnego Konkursu Recytatorskiego 

„Piękno Ojczystej Przyrody”     Termin nadsyłania prezentacji: 14. 05. 2021 r.  

Koordynator konkursu: p. Maria Celegrat 

Do pobrania :  

1. Regulamin konkursu 

2. Karta zgłoszenia 

3. Oświadczenia 

4. Instrukcja przesyłania filmu 

 

 

 

Regulamin 

XVII Gminnego Konkursu Recytatorskiego 

„Piękno Ojczystej Przyrody”                                                             
pod honorowym patronatem Pana Tomasza Surysia,  wójta Gminy 

Milejów. 

 

Konkurs obejmuje dwie kategorie:  

  recytacja wiersza  o tematyce przyrodniczej.  

  recytacja  jednego  opisu przyrody z utworu,, Pan Tadeusz” A. Mickiewicza 

        lub wybranego  fragmentu prozy o tematyce przyrodniczej. 
 

Uczestnicy: 

 Dzieci w wieku przedszkolnym 

 Uczniowie szkół podstawowych 

 
Cele konkursu: 
 

 Rozwijanie uczuć patriotycznych wśród młodego pokolenia 



 Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna w  otaczającym nas świecie 

przyrody. 

 

Nadesłane prezentacje konkursowe oceni jury powołane przez 

Organizatora. 

  Kryterium oceny jury  stanowić będzie:  

 Dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie                                         
do możliwości wykonawczych uczestnika, jego wieku, itp.) 

 Kultura słowa (dykcja, emisja, intonacja, modulacja, ekspresja prezentacji) 
 Opanowanie tekstu 
 Forma prezentacji – nagranie (unikać środków pozasłownych, np. kostiumu, 

podkładu muzycznego podczas recytacji, scenografii, rekwizytów, gestów 
ilustrujących tekst) 

 Ogólny wyraz artystyczny (naturalność wykonawcy, osobowość sceniczna). 
 Uczestnicy konkursu oceniani są w kategoriach: 

 Kat. Przedszkole  
 Kat. Klasy I-III 
 Kat. Klasy IV-VI 
 Kat. Klasy VII –VIII 
 

Uwaga! Uczestników obowiązuje elegancki strój. 

Zasady uczestnictwa:   
 

1. Recytatorzy indywidualni z przedszkola i szkoły podstawowej kl. I-III  
przygotowują jeden wiersz o tematyce przyrodniczej.  

2. Uczniowie kl. IV- VIII  wybrany  opis przyrody z utworu ,, Pan Tadeusz” A. 
Mickiewicza  lub  fragment  prozy o tematyce przyrodniczej. 

3. Wykonawcy prezentują jeden utwór. 
4. Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie tekstu utworu  

(wiersza lub fragmentu prozy) i jego nagranie w formie wideo – format   
piku MP4,układ panoramiczny (poziomo) 

                 
Rejestracja prezentacji powinna być wykonana w warunkach domowych                         
lub szkolnych. Należy zadbać o jej dobrą jakość (wyeliminowanie 
pogłosu, szumów, głosów z zewnątrz, itp.). Rejestracja powinna być 
wykonana  z odległości, która umożliwi ujęcie całej postaci recytatora 
(stosowny strój) lub ujęcie w planie amerykańskim ( do kolan) – jeśli 
zapewni to lepszą jakość dźwięku; na neutralnym tle, bez użycia 
dodatkowych mikrofonów. Plik nie może być montowany i 
udoskonalany po nagraniu. Wszelkie próby ingerencji w nagranie będę 
skutkowały dyskwalifikacją uczestnika.  

5. Czas nagrania nie powinien przekroczyć 5 minut – dopuszcza się 
przedłużenie czasu prezentacji w celu zachowania sensu dłuższego 
utworu. 

6. Plik filmowy z nagraniem nazywamy następująco: imię i nazwisko 
uczestnika,  klasa, nazwa szkoły , tytuł utworu, autor prezentowanego 
utworu. 



7. Kompletne zgłoszenie stanowi:  
 Plik wideo w formacie MP4 z nagraną prezentacją,  
 wypełniona czytelnie i kompletnie  karta zgłoszenia wraz z 

oświadczeniami 

 

8. Plik z nagraniem należy przesłać wraz z kartą zgłoszeniową oraz  
podpisanymi przez rodzica/opiekuna prawnego  oświadczeniami za 
pośrednictwem serwisu : https://wetransfer.com   na adres: 
konkursrecytacji.eko@gmail.com 
Instrukcja przesłania filmu dostępna jest w załączniku do pobrania do 14 
maja 2021 r.  

 

Zasady przyznawania nagród: 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 maja br., a wyniki konkursu zostaną 

opublikowane na stronie internetowej szkoły  Szkoły Podstawowej  w Milejowie 

www.szkolamilejow.eu tam też zostanie podana data ODBIORU NAGRÓD . 

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody – drzewka i krzewy ozdobne   
ufundowane przez gminę Milejów , a nagrodzone prezentacje zostaną 
opublikowane na facebookowym profilu Szkoły Podstawowej w 
Milejowie.  Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni  pozytywnymi 
ocenami z języka polskiego. 

2.  Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
udostępnienie podstawowych informacji o uczestniku, przesłanych 
materiałów i ich promocję w kanałach informacyjnych szkoły . 

3.   Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie równoznaczne z 
akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 

 
                 Serdecznie zapraszamy.  

Organizatorzy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wetransfer.com/
mailto:konkursrecytacji.eko@gmail.com
http://www.szkolamilejow.eu/


 

 
 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

XVII Gminny Konkurs Recytatorski 

„Piękno Ojczystej Przyrody”             

Tytuł utworu: 

……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

Autor: 

 

……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Grupa wiekowa: 

     □ przedszkola 

     □ klasy I-III 

     □ klasy IV-VI 

     □ klasy VII-VIII 

      

Imię i nazwisko uczestnika: 

 

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

 

klasa :    ………………………………………………………………… 

 

 

Nazwa szkoły/przedszkola 

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna:  



 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 

27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka 

(imię i nazwisko)………………………………………………………………………………………….… 

w celu uczestnictwa w  XVII Gminnym Konkursie Recytatorskim 

„Piękno Ojczystej Przyrody” organizowanym przez Szkołę Podstawową  im. St. 

Konarskiego 

w Milejowie 

………………………………………………………………………………. 

Data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego 

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 

27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych wizerunkowych mojego 

dziecka 

(imię i nazwisko)………………………………………………………………………………………….… 

w celu budowania pozytywnego wizerunku Szkoły Podstawowej   im. St. Konarskiego w 

Milejowie . 

 

………………………………………………………………………………. 

Data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż jestem autorką/em przesłanych plików multimedialnych i wyrażam 

zgodę na ich bezpłatne publikowanie (strona internetowa, media społecznościowe). 

............................................................. 

(podpis osoby dorosłej lub opiekuna) 

 

 

 


