
OCZAROWANI BAJKĄ 
Konkurs Recytatorski  
dla uczniów klas I-VI 
ETAP GMINY PROSZOWICE 
 
 
I. Patronat i fundator nagród: 

- Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice 
 

II. Organizator: 
      Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach 

 
III. Cele konkursu: 

- szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa 
- wychowanie estetyczne przez kontakt z literaturą dziecięcą i młodzieżową 

 
IV. Termin: 

- Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach organizuje ETAP GMINY PROSZOWICE  
w dniu  24 marca 2023 r. (piątek): 

- o godz. 9.00 – uczniowie klas I-III 
- o godz. 11.00 – uczniowie klas IV-VI 

- Przyjmowanie zgłoszeń: do 17 marca 2023 r. 
 

V.   Warunki uczestnictwa: 
 
1) Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych gminy Proszowice.  
2) Odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VI. 
3) Zadaniem każdego uczestnika jest przygotowanie jednego wybranego utworu literackiego: 

bajki, baśni, legendy, utworu poetyckiego pisanego prozą lub wierszem, dostosowanego do 
wieku wykonawcy.  

4) Czas trwania prezentacji jednego uczestnika – max. 3 minuty. 
5) Uczestnicy nie mogą prezentować swojego repertuaru z ubiegłego roku. 
6) Każda szkoła może być reprezentowana przez najwyżej sześciu uczniów w każdej kategorii 

wiekowej.  
7) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie karty zgłoszenia na adres Organizatora 

do dnia 17.03.2023 r. 
8) Kartę zgłoszenia udziału należy dostarczyć osobiście, pocztą, faxem lub mailem, na adres:  
 Centrum Kultury i Wypoczynku, 32-100 Proszowice, ul. Rynek 18,  
 tel/fax: 12/386-19-24, kom. 728 454 879, e-mail: kontakt@ckproszowice.pl 
 

VI. Ocena:  
Jury oceniać będzie: 

• dobór i rozumienie tekstu, 

• poprawność i ekspresję wypowiedzi, którą należy wyrazić w głosie, a nie w nadmiernej 
gestykulacji, 

• dykcję oraz opanowanie tekstu, 

• umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością. 
 
VII. Nagrody: 

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy; laureaci otrzymają nagrody książkowe oraz 
wezmą udział w FINALE POWIATOWYM KONKURSU, który odbędzie się 28.03.2023 br. w CKiW 
w Proszowicach. 

 
 

Wskazówka od jurorów poprzednich edycji konkursu: 
Prosimy dać dziecku kilka tekstów do samodzielnego wyboru, aby miało ono czynny udział w 
wyborze utworu, który będzie recytować. 
 
Uwaga: 
Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w regulaminie konkursu. 


