
DOM KULTURY 
ŁAPY, UL. MATEJKI 19,

REGULAMIN GMINNEGO INTERNETOWEGO 
KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„Moja Babcia, mój Dziadek...” 

1. Organizator
Dom Kultury w Łapach

2. Cele
• Szerzenie kultury języka i piękna polskiego słowa w formie.
• Budzenie wrodzonego talentu dziecka do kreowania własnego świata poprzez
słowo mówione.

3. Warunki uczestnictwa
• Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach i jest przeznaczony dla przedszkolaków (wiek 
od 4 do 6 lat) oraz uczniów klas I-III z terenu gminy Łapy.
• Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać jedynie rodzice lub opiekunowi prawni
dziecka, także za pośrednictwem instytucji oświatowych.
• Zgłoszenie dziecka do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków
niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych rodziców/opiekunów prawnych i dziecka oraz na rozpowszechnianie
wizerunku dziecka w zakresie wskazanym w karcie zgłoszenia.

4. Przebieg Konkursu
a.   Nadsyłanie nagrań video (wysyłamy film   lub   link do filmu umieszczonego w   
internecie, np. na dysku Google) i zdjęcie lub skan wypełnionej karty zgłoszenia na 
adres:   a.karasiewicz@dklapy.pl  
•Nagranie podpisujemy:
Imię_Nazwisko dziecka_wiek dziecka_#_Dom_Kultury_w_Łapach
Np. Jasio_Kowalski_6_#_Dom_Kultury_w_Łapach
Termin nadsyłania filmów i zgłoszeń:    21.01.2021 godzina 24:00  
b. Odsłuchanie wszystkich nagrań przez Jury Konkursowe
c. Ogłoszenie laureatów nastąpi 22.01.2021 r. na stronie organizatora – dklapy.pl i 
facebooku Domu Kultury

5. Repertuar
• Uczestnicy przygotowują interpretację jednego utworu (wiersza lub fragmentu
prozy) opowiadającego o babci lub dziadku. Recytacja zostanie nagrana telefonem lub 
kamerką internetową i nadesłana w formie elektronicznej.
•Czas nagrania nie może przekroczyć 7 minut.

6. Kryteria oceny jury
• Dostosowanie repertuaru do wieku, upodobań i wrażliwości emocjonalnej dziecka.
• Forma prezentacji (należy unikać rekwizytów, kostiumów oraz gestów
ilustrujących tekst).
• Wyrazistość wymowy.
• Ogólny wyraz artystyczny (naturalność wykonawcy, osobowość sceniczna).
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7. Nagrody
• Laureaci  otrzymają nagrody rzeczowe w postaci zabawek, gier i książek., ufundowane 
przez Dom Kultury w Łapach.
• Nagrody powinny być odebrane przez osoby podpisane na karcie zgłoszenia
(rodzic / prawny opiekun dziecka) w siedzibie organizatorów:
- w Domu Kultury w Łapach ul. Jana Matejki 19  w terminie do 7 dni od ogłoszenia 
wyników. 
Po upływie tego terminu nagrody zostaną wysłane laureatom konkursu pocztą na adres 
wskazany w karcie zgłoszenia.

8. Jury
• Nagrania oceni powołane przez organizatorów Jury Konkursowe.

9. Warunki końcowe
Integralną częścią niniejszego regulaminu jest karta zgłoszenia.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:

Dom Kultury w Łapach:
Adam Karasiewicz
tel. 85 715 23 00


