
Regulamin Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego 

z cyklu „Słowa Bliskie Młodym”

pt. 

„Liryki Norwida” 

zorganizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną 
im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie



I. Informacje ogólne

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Roku Norwida, w  200. rocznicę
urodzin literata i skierowany jest do młodzieży z terenu powiatu ciechanowskiego. 

II. Organizator

Organizatorem  konkursu  jest  Powiatowa  Biblioteka  Publiczna  im.  Zygmunta
Krasińskiego w Ciechanowie. 

III. Cele konkursu:

1. Uczczenie 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida,
2. Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji,
3. Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży,
4. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.

IV. Zasady uczestnictwa

1. Konkurs organizowany jest dla:
-   zgłaszanych  przez  szkoły  uczniów 7  i  8  klas  szkół  podstawowych  oraz
uczniów szkół ponadpodstawowych;
- uczestników indywidualnych w wieku 12-19 lat.  

2. Zadaniem konkursowym jest  nagranie  w  formie  audiowizualnej  recytacji  z
pamięci dowolnego utworu Cypriana Kamila Norwida oraz przesłanie nagrania
lub linku do nagrania na adres:  konkurs@pbpciechanow.pl  do  16 kwietnia
2021. Recytacja utworu nie może przekraczać 10 minut. 

3. W  przypadku  uczniów  zgłaszanych  przez  szkoły  na  początku  nagrania
uczestnicy  mają  obowiązek  przedstawić  się  imieniem  i  nazwiskiem  oraz
wskazać pełną nazwę szkoły i klasę, do której uczęszczają. 

4. W przypadku uczestników zgłaszających się z własnej inicjatywy wystarczy
podać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz wiek.

5. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek przesłania skanu lub zdjęcia podpisanych
przez uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika karty zgłoszeniowej oraz
zgód na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku w
celach konkursowych. 

V. Kryteria oceny recytacji:

- dobór repertuaru,
- znajomość tekstu,
- interpretacja utworu,
- intonacja i artykulacja,
- ogólne wrażenie artystyczne.
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VI. Przebieg konkursu

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. Konkurs  przebiegać  będzie  w  jednej  kategorii,  obejmującej  wszystkich

uczestników. 
3. Powołane przez Organizatora Jury wyłoni laureatów:

- I miejsca,
- II miejsca,
- III miejsca,
- 2 wyróżnień. 

4. Jury przyzna laureatom nagrody. 
5. Ogłoszenie  wyników  odbędzie  się  11  maja  2021  roku za  pośrednictwem

strony  internetowej:  www.pbpciechanow.pl i  profilu  Facebook  Powiatowej
Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.

6. O  terminie  i  sposobie  wręczenia  nagród  laureaci  zostaną  powiadomieni
mailowo lub telefonicznie  na  adresy  mailowe i  numery  telefonu  podane  w
zgłoszeniu. 

VII. Pozostałe ustalenia

1. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
2. Niniejszy  Regulamin  jest  jedynym  dokumentem  określającym  zasady

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. Wszelkich  informacji  na  temat  konkursu  udzielają  pracownicy  Działu

Instrukcyjno-Metodycznego i  Udostępniania  Zbiorów Powiatowej  Biblioteki
Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie 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 
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