
Szkoła Podstawowa imienia Majora Henryka Dobrzańskiego                        

  pseud. „Hubal”  w Dobromierzu 

zaprasza na: 

 

VII  Konkurs Recytatorski 

„KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ” 

 

Regulamin konkursu 

Organizatorzy: Dyrekcja i nauczyciele SP w Dobromierzu 

Termin: 27 kwietnia 2017 roku; godzina 9.30. 

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego                      

                         pseud. „Hubal” w Dobromierzu 

Cele konkursu: 

 kultywowanie pamięci o obrońcach Ojczyzny z okresu II wojny światowej, 

 propagowanie wśród młodego pokolenia postawy miłości do Ojczyzny, 

 kształtowanie wrażliwości na piękno poetyckiego języka oraz kulturę słowa, 

 rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci, 

 promowanie utalentowanej młodzieży, 

 wymiana doświadczeń nauczycieli oraz uczniów. 

Uczestnicy: 

 recytatorzy indywidualni - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, 

 reprezentacja szkoły-   nie więcej niż 1 osoba w danej kategorii wiekowej. 

Zgłoszenia należy kierować  pod nr tel. (44)7814859, a kartę zgłoszenia należy obowiązkowo 

przesłać na adres: 

Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal”                                                     

Dobromierz ul. Włoszczowska 5                                                                                        

  29- 120 Kluczewsko 

 lub e-mailem na adres:  zpsdobromierz@poczta.fm 

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 20  kwietnia 2017 r. 

 



Kategorie wiekowe: 

Kategoria I: klasy I – III szkoły podstawowej 

Kategoria II: klasy IV – VI szkoły podstawowej 

Kategoria III: klasy I – III gimnazjum 

Repertuar: Każdy z uczestników przygotowuje jeden wiersz i fragment prozy związanej z 

II wojną światową. Łączny czas trwania prezentacji jednego recytatora nie może przekraczać 

5 minut. 

Motto tegorocznego konkursu recytatorskiego stanowią słowa majora Henryka 

Dobrzańskiego: 

„Broni nie złożę, munduru nie zdejmę, tak mi dopomóż Bóg…”. 

Kryteria oceny: 

 dobór repertuaru, 

 kultura  słowa, 

 sposób interpretacji, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

Nagrody: Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające ich udział   w konkursie, 

laureaci - wyróżnienia i nagrody.  

Postanowienia dodatkowe: 

1. Kolejność prezentacji ustala organizator.                                                                               

2. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.                                                                                           

3. Wszelkie zmiany dotyczące terminu lub godziny konkursu podane zostaną tylko 

zainteresowanym, którzy w wyznaczonym czasie zgłoszą swój udział  w eliminacjach.                                                                                                                    

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie  przez organizatorów 

wizerunku oraz materiałów konkursowych.                                                                             

5.Wszelkie informacje udzielane będą pod numerem telefonu (44)7814859                                            

6. Szkoły uczestniczące w konkursie otrzymują: 

• Regulamin konkursu 

• Kartę zgłoszenia do konkursu 

 

 

Serdecznie zapraszamy!  

Organizatorzy 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

„KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ” 

 

 

Po zapoznaniu się z regulaminem Konkursu Recytatorskiego zgłaszam udział: 

 

1. Imię i nazwisko ………………………………......................................................... 

 

2. Kategoria wiekowa*: ……………………………………………………………… 

 



 

3. Szkoła ……………………………………………………………………………… 

 

4. Klasa: ……………………….. .................................................................................. 

 

 

5. Recytowany utwór (tytuł, nazwisko i imię autora, czas recytacji): 

 

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

 

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

 

6. Nauczyciel – opiekun: ................................................................................................. 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem i w pełni akceptuję jego 

warunki. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 

833 z późn. zm.). oraz dokumentację zdjęciową i filmową w celu wykorzystania jej 

do promocji konkursu. 

 

 

 

………………………………..    ………………………………… 

           podpis uczestnika                                                     podpis rodzica / opiekuna 

 

 

 

 

* - kategorie wiekowe są następujące: 

A- kl. I-III SP, B- kl. IV-VI SP, C- gimnazjum 


