REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„Poezja Agnieszki Frączek”






Organizatorzy
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Urząd Miejski w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego Filia nr 1w Białymstoku
ul. Dobra 12, tel. 85 732 51 95.e-mail: f1kp@ksiaznicapodlaska.pl
Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Białymstoku ul. Kraszewskiego 33, tel. 85 732 37 93, 882-817-178,
e-mail: sekretariat@psp.bialystok.pl



Założenia konkursu
Głównym założeniem organizatorów niniejszego konkursu jest zwrócenie uwagi najmłodszych
na twórczość polskiej poetki i autorki utworów dla dzieci Agnieszki Frączek.
Cele konkursu

 Kształtowanie zainteresowań twórczością literacką dzieci.



Rozwijanie ekspresji twórczej dzieci.
Prezentowanie talentów recytatorskich.

Kategoria Konkursu
 Kategoria: recytacja poezji Agnieszki Frączek – skierowana do dzieci uczęszczających
do klas I – III szkół podstawowych z województwa podlaskiego.
Uczestnicy Konkursu
 Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 7 do 10 lat (klasy I-III) uczęszczających
do szkół podstawowych z województwa podlaskiego – maksymalna liczba uczniów z jednej klasy
to 2 osoby.

Termin i miejsce konkursu
Wojewódzki Konkurs Recytatorski (dla wszystkich zgłoszonych uczestników) odbędzie się w dniu
21.05.2018 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00 w auli Prywatnej Szkoły Podstawowej InformatycznoJęzykowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku mieszczącej się przy ul. Kraszewskiego 33.
Kategoria recytatorska podzielona została ze względu na wiek uczestników:
- godzina 10.00 – Klasy I
- godzina 11.00 – Klasy II
- godzina 12.00 – Klasy III
Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się w dniu 21 maja 2018 roku
o godzinie 13.00 w auli Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno-Językowej
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku przy ul. Kraszewskiego 33. Na rozstrzygnięcie konkursu
recytatorskiego zapraszamy uczniów zgłoszonych wraz z opiekunami.
Informacje dodatkowe
W KATEGORII RECYTATORSKIEJ należy dostarczyć kartę zgłoszeniową (załącznik 1)
do 30 kwietnia 2018 roku do Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno-Językowej
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku.
Kartę zgłoszeniową dostarczyć można także drogą elektroniczną – b.radomyska@wp.pl
lub sekretariat@psp.bialystok.pl .

Komisja konkursowa oceniając stopień przygotowania uczestników, będzie brała pod uwagę:
- formę i treść recytacji przygotowanych wierszy oraz utworów poetki.
Sponsorem nagród jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Książnica Podlaska im.
Łukasza Górnickiego nr 1 w Białymstoku, Prezydent Miasta Białegostoku, Prywatna Szkoła Podstawowa
Informatyczno-Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku.
Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a opiekunowie specjalne
podziękowania przygotowane i ufundowane przez organizatorów.
Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatorów odbywać
się będzie wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego konkursu. Organizatorzy zastrzegają
sobie prawo do opublikowania danych osobowych (imię i nazwisko, wiek, nazwę i adres szkoły) osób
biorących udział w konkursie.
Dodatkowych informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 882-817-178.
Przedstawiciele Organizatorów:
 Hanna Krawczuk – z ramienia Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego Filia nr 1
w Białymstoku
 Agnieszka Iłendo – Milewska – Dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej InformatycznoJęzykowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
 Barbara Radomyska – z ramienia Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno-Językowej
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

Załącznik 1
Karta zgłoszeniowa

KATEGORIA RECYTACJA POEZJI
AGNIESZKI FRĄCZEK
Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………...…..
Wiek: ……………………………………………………………………………….....
Klasa (grupa): ………………………………………………………………….…..…
Nazwa placówka: …………………………………………………………….…..…...
Adres i telefon: ……………………………………………………………….…..…..
Imię i nazwisko opiekuna: ………………………………………………………....…
Tytuł dzieła recytowanego: ……………...……………………………………………
Telefon do prawnego opiekuna uczestnika konkursu: …………….…………………
Uwagi:………………………………………………………………………………….

………………………………………….
podpis rodzica / opiekuna prawnego

…………………………………………
podpis nauczyciela prowadzącego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na
potrzeby Konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz.
U. nr 133 z późn. zm.)

