
                                                      

                                                   „Szukajcie szczęścia drugich, a znajdziecie swoje.”  

 
Kajetan Koźmian 

 

Regulamin 

III Regionalnego Konkursu Recytatorskiego 

Twórczości Kajetana Koźmiana 

organizowanego przez  Szkołę Podstawową  im. Kajetana Koźmiana w Bychawce 

 pod Patronatem Honorowym Burmistrza Bychawy 

 

I   Adresaci: 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas V – VIII,  

 i szkół średnich. 

 

II  Założenia programowe 

 

1. Repertuar uczestnika stanowi  jeden utwór Kajetana Koźmiana lub innego autora, który 

tworzył w okresie działalności literackiej pana Koźmiana. Tematyka tekstu jest dowolna, 

ale  powinna być dostosowana do wieku recytatora.  Tekst można skracać                                          

i  komponować w przemyślaną, jednorodną całość co do tematu  lub nastroju. 

 

2. Czas występu nie powinien przekroczyć 5 minut  dla uczniów szkół podstawowych,  

  7 minut dla uczniów szkół  średnich.  

 

III  Kryteria oceny 

 

1. Jury ocenia recytatorów w trzech kategoriach wiekowych:  ucz. klas V-VI,  klas VII- VII                 

i klas szkół średnich. 

      2. Jury ocenia dobór repertuaru  (wartość artystyczną, dostosowanie do możliwości 

wykonawczych uczestnika),  poprawność dykcji, interpretację utworu, ogólny wyraz artystyczny. 

 

IV   Dodatkowe informacje 
  

 Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia, ponadto w każdej kategorii wiekowej zostanie 

wyłoniony najlepszy interpretator utworu Kajetana Koźmiana. Wszyscy uczestnicy otrzymują 

pamiątkowe dyplomy. 
 

V Zasady organizacyjne konkursu 

 



1. Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia  i oświadczenie RODO należy przesłać do dnia                              

5 marca 2020 r.  na adres: 

Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana w Bychawce 

Bychawka Druga Kolonia 75 

23-100 Bychawa 

tel. (81) 56-60- 401 

lub drogą elektroniczną: bychawka@op.pl 

 

2. Przesłuchania uczestników konkursu planowane są na dzień 10 marca 2020 roku. od godz.                     

9. 00. O kolejności przesłuchań można dowiadywać się telefonicznie w dniu 9 marca 2020 r. 

3. Na przesłuchania -  recytatorzy wraz  z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny. 

4. Dodatkowych informacji lub wyjaśnień udziela Anna Bartnik – osoba odpowiedzialna                     

za przebieg konkursu – tel. (81) 56 60 401. 

5. Informacje dotyczące konkursu  oraz karta informacyjna i oświadczenie RODO dostępne są  

na stronie internetowej naszej szkoły – www.spbychawka.edupage.org 

 

 

 

 

 


