
Regulamin Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego 

z cyklu „Słowa Bliskie Młodym” 

 

„Nic dwa razy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

się nie zdarza” 
 

Zorganizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną im. 
Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie 

pod 
Honorowym  Patronatem 

Starosty Powiatu Ciechanowskiego 
 

 

REGULAMIN 

Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 



 

„Nic dwa razy się nie zdarza” 
 

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Roku Wisławy Szymborskiej, 

w  100. rocznicę urodzin laureatki Literackiej Nagrody Nobla 

i skierowany jest do młodzieży z terenu powiatu ciechanowskiego. 

 

I. Organizator 

 

Organizatorem konkursu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasiń-

skiego w Ciechanowie. 

 

Konkurs objęty został Honorowym Patronatem przez Jana Andrzeja Kaluszkiewicza, 

Starostę Powiatu Ciechanowskiego 

 

II. Cele konkursu: 

 

1. Uczczenie 100. rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej, Patronki roku 2023; 

2. Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, 

3. Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży, 

4. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich. 

 

III. Zasady uczestnictwa 

 

1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 

- zgłaszanych przez szkoły uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, 

- uczniów szkół ponadpodstawowych. 

2. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego autorstwa 

Wisławy Szymborskiej. 

3. Do udziału w etapie powiatowym konkursu zgłaszać należy najlepszych recytato-

rów wyłonionych we wstępnych eliminacjach zorganizowanych przez szkoły lub 

biblioteki. 

4. Utwory muszą być wykonywane z pamięci. 

 

 

IV. Przebieg konkursu: 

 

1. Konkurs ma charakter dwuetapowy: 



    -  etap wstępny, przeprowadzany w szkołach lub bibliotekach w terminie do końca 

kwietnia 2023 r., 

    - finał powiatowy, zorganizowany w dniu 17 maja 2023 roku w siedzibie Powiato-

wej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie przy ul. 

Warszawskiej 34 (początek przesłuchań o godz. 10.00). 

2. Warunkiem udziału w przesłuchaniach finałowych konkursu jest złożenie przez            

szkołę lub bibliotekę karty zgłoszenia na adres karty zgłoszenia na adres Powiato-

wej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie (drogą pocztową, osobiście lub na adres 

e-mail) do dnia 10 maja 2023 r. 

3.  Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

oraz na wykorzystanie wizerunku recytatora, wypełnione i podpisane przez opie-

kuna prawnego dziecka lub pełnoletniego uczestnika konkursu. 

4.  Jury powołane przez organizatora Jury oceniać będzie: 

     - dobór repertuaru według skali trudności, 

     - kulturę słowa, 

     - dykcję, 

     - ogólny wyraz artystyczny. 

5. Jury przyzna laureatom nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia w obu katego-

riach wiekowych. 

 

V. Pozostałe ustalenia 

 

1. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady ogłaszanego 

konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz do 

odwołania konkursu bez podania przyczyny. 

4.  Zgłoszenia  niezgodne z wytycznymi Regulaminu będą dyskwalifikowane. 

5. Do Regulaminu załączone są karty zgłoszenia uczestników oraz wzory zgody na 

przetwarzanie danych osobowych i udostępniania wizerunku. 

5. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Działu Udostępnia-

nia Zbiorów Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Cie-

chanowie pod numerem telefonu: 23 672 28 99 oraz mailowo: 

im@pbpciechanow.pl. 

6. Regulamin oraz dokumentacja z nim związana dostępne są na stronie Biblioteki: 

www.pbpciechanow.pl 

mailto:im@pbpciechanow.pl
http://www.pbpciechanow.pl/

