
REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO "Zarzuć 

sieć na wiersz"  

 

Organizator Konkursu:  

Nadarzyński Ośrodek Kultury, 

Plac Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn 

 

CELE KONKURSU 

1. Stworzenie płaszczyzny do twórczej aktywności w 

czasie kwarantanny. 

2. Rozwijanie postaw twórczych oraz pobudzanie 

wrażliwości artystyczno-literackiej. 

3. Poprzez nowe technologie, upowszechnianie poezji, 

jako formy poznawania świata i uwrażliwiania na 

rzeczywistość. 

4. Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na Internet, jako 

narzędzie do tworzenia i odbioru kultury. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA  

• kategoria I indywidualna – uczniowie klas IV-VI szkół 

podstawowych, 

• kategoria II indywidulane– uczniowie klas VII-VIII szkół 

podstawowych. 

• Kategoria III- uczestnicy grup, duetów, i trio –  



(W tej kategorii możesz wystąpć z mamą, tatą rodzeństwem, babcią, 

dziadkiem, ciocią, wujkiem, kuzynem, sąsiadką, przyjaciółmi, jednym 

słowem z kim tylko zechcesz...)  

2. Każdy uczestnik/grupa zobowiązany jest przygotować 

1 utwór- wiersz o tematyce dowolnej, o łącznym czasie 

prezentacji nie przekraczającym 3 minut. 

Nie szalejemy z jakością max. HD 

2. Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać: 

a) wypełnioną kartę uczestnictwa  

b) informacje o repertuarze (tytuł i autor prezentowanego 

utworu), 

c) Podpisaną przez opiekuna prawnego zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych RODO 

5. Zgłoszenie (skan lub zdjęcie dokumentu) należy 

przesłać e-mailem do 29 maja br. (piątek) na adres: 

anna.balsam@nok.pl  

6.Uczestnicy winni wysłać film lub link do filmu na adres 

anna.balsam@nok.pl 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Nadesłane filmy ukażą się na platformie YouTube, 

kanale Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury. Następnie link 

zostanie umieszczony na stronie Facebook. 

2. Nadesłane prezentacje konkursowe oceni jury 

powołane przez Organizatora. 

Dodatkowo wideo z największa liczbą polubień otrzyma 

Nagrodę Publiczności.  



3. W swojej ocenie jury kierować się będzie następującymi 

kryteriami: 

•  dobór repertuaru, 

• walory artystyczne prezentowanych tekstów, 

• interpretacja, 

• dykcja, 

• ogólny wyraz artystyczny – premiowane będzie poczucie 

humoru i oryginalność prezentacji. 

• scenografia 

• kostium 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 5 czerwca 

br. (piątek), a wyniki konkursu zostaną opublikowane na 

stronie www.nok.pl 

5. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody 

książkowe. Nagrodzone prezentacje zostaną 

opublikowane na stronie www.nok.pl  

6. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie 

równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

regulaminu. 

Serdecznie zapraszamy!  

 

 

 

 

http://www.nok.pl/
http://www.nok.pl/

