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ogłasza  

XXII Gminny Konkurs Recytatorski im. Marii Kozaczkowej 
 

 

Konkurs jest imprezą otwartą dla młodzieży szkół 

podstawowych Gminy Szczucin. 

Celem konkursu jest popularyzacja poezji 

Marii Kozaczkowej i polskich poetów współczesnych. 

Z powodu epidemii Konkurs przyjmuje częściowo formułę on-line.  

 

 

Warunki uczestnictwa: 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przygotowanie dwóch utworów poetyckich: 

jednego z twórczości Marii Kozaczkowej, drugiego wybranego współczesnego autora 

polskiego. 

2. Czas prezentacji łącznie nie może przekraczać 5 minut.  

3. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach i w trzech kategoriach: 

  I - szkoła podstawowa –  klasy I – III 

 II - szkoła podstawowa –  klasy IV – VI 

III - szkoła podstawowa  - klasy VII-VIII 

 

I etap – online. Uczestnik przesyła nagrania przygotowanych utworów.  

Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 marca 2021 roku na adres:  

                            e-mail: szczucin.sckib@gmail.com 

W tytule wiadomości koniecznie należy podać: imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły.         

W treści  tytuł utworu i imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy lub adres e-mail.    

                                             

 Do oceny należy przesłać pliki video: 

• Zalecana rozdzielczość 1280x720 pikseli, maksymalnie 1920x1080 pikseli  

• współczynnik proporcji obrazu: 16:9, pozioma orientacja obrazu 

• format pliku: AVI, MOV, MP4, WMV 

• oba utwory  powinny być zawarte w jednym pliku. Czas nagrania do 5 minut.  

• nie można przysyłać pliku wideo i pliku dźwiękowego osobno 

• pliki z korektą czy jakąkolwiek ingerencją cyfrową w nagranie będą automatycznie 

dyskwalifikowane 

• nagranie wideo zostanie przyjęte, jeśli będzie rozpoczynać się zapowiedzią: kategorii 

wiekowej, imienia i nazwiska uczestnika, tytuł utworu i imię i nazwisko autora.  



Rozstrzygnięcie I etapu odbędzie się 30 marca 2021 roku. Jury spośród 

nadesłanych nagrań wyłoni po jednym laureacie z każdej kategorii, który będzie 

reprezentował daną szkołę w eliminacjach gminnych. 

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej jednostki: 

www.sckibszczucin.pl oraz facebook SCKiB. 

 

II etap – stacjonarny /jeżeli zostaną zniesione obostrzenia/ 

Eliminacje gminne Konkursu odbędą się 8 kwietnia 2021r., godz. 14.00 .  

Miejsce: Dom Kultury, ul. Kościuszki 32 

 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i zgodą na publikację 

danych osobowych i wizerunku: ujawnienie listy laureatów na stronie internetowej i 

zamieszczenie fotografii w prasie i na stronach internetowych: sckibszczucin.pl, 

facebook SCKiB. 
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