
REGULAMIN 

 
Gminnego Konkursu Wokalno-Recytatorskiego Twórczości Wisławy 

Szymborskiej "Nic dwa razy..." 

 

Organizatorem Gminnego Konkursu Wokalno-Recytatorskiego jest 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce. 
 

 

 

Cele konkursu: 

 

1. Zainteresowanie społeczności gminy Gromadka twórczością Wisławy 

Szymborskiej; 

2. Rozwijanie zdolności wokalno-recytatorskich. 

3. Popularyzacja poezji, jej walorów artystycznych i wychowawczych. 

4. Kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym. 

5. Upowszechnianie kultury żywego słowa. 

6. Wspieranie działań twórczych. 

 

Zasady uczestnictwa: 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Gromadka, 

2. Każdy uczestnik przygotowuje prezentację dowolnie wybranego wiersza 

Wisławy Szymborskiej, 

3. W przypadku osób śpiewających podkład muzyczny należy dostarczyć 

wraz z Formularzem zgłoszeniowym. 

4. Kartę zgłoszenia w raz z załącznikami należy przesłać na adres 

m.adler@gokibgromadka.pl lub dostarczyć do GOKiB ul. Szkolna 9,    

59-706 Gromadka  do dnia 28 kwietnia 2023 roku. 

 

 

Kryteria oceny: 
 

Powołane przez Organizatora Jury oceniać będzie: 

1. Pamięciowe opanowanie wybranego tekstu. 

2. Dobór tekstu do możliwości i wieku uczestnika. 

3. Interpretację i kulturę słowa. 

4. Ogólny wyraz artystyczny. 

 

 



Termin i miejsce: 

 

Konkurs odbędzie się 27 maja 2023 roku w sali Widowiskowej Gminnego 

Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce 

ul. Szkolna 9, 59-706 Gromadka o godzinie 11:00. 

 

 

Warunki uczestnictwa: 

 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia wraz z załącznikami w 

wyznaczonym przez Organizatora terminie. 

 

Osoba niepełnoletnia - w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest 

zgoda podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego: 

1. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych niepełnoletniego uczestnika 

konkursu (załącznik nr 2) 

 

Osoba dorosła: 

1. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pełnoletniego uczestnika 

konkursu (załącznik nr 3) 

 
 

 

Informacje dodatkowe; 

1. Podczas trwania konkursu opiekę nad uczestnikami niepełnoletnimi 

sprawują rodzice lub opiekunowie. 

2. Aby wziąć udział w konkursie należy terminowo dostarczyć prawidłowo 

wypełnioną kartę zgłoszenia. 

3. Kolejność występów ustalona zostanie przez Organizatora. 

4. Kwestie sporne i nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga 

Organizator. 

5. Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu na konkurs we własnym 

zakresie. 

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na występ w 

dniu 27 maja 2023 roku. 



7. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i rejestracji 

Konkursu oraz rozpowszechniania wizerunku uczestników w lokalnej 

prasie, stronie internetowej Organizatora, na portalach społecznościowych 

Organizatora oraz Urzędu Gminy Gromadka. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie 

terminu zgłoszeń oraz zmian terminu przeprowadzenia konkursu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo podziału uczestników na kategorie 

wiekowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


