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Organizator konkursu: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim 

Cel konkursu: 

Zachęcenie dzieci do czytania literatury dziecięcej, popularyzacja utworów:                        

Hanny Niewiadomskiej, Rafała Lasoty. 

Termin: 7 grudnia 2017 r. godz.9.00 

Przesłuchania odbędą się w kolejności: 

 godz. 9.00-10.00 

przedszkola   

kl. I                                        

godz. 10.00-11.30  

kl. II  

kl. III  

Ogłoszenie wyników we wszystkich kategoriach konkursu i wręczenie nagród laureatom 

odbędzie się około godz. 12.00  

Miejsce konkursu: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie lubelskim 

im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie lubelskim 

Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Zamojska 2. 

Ustalenia regulaminowe 

1. W konkursie mogą brać udział: 

 Dzieci (6 lat) z tomaszowskich przedszkoli, po przeprowadzonych eliminacjach w 

przedszkolu. Do etapu powiatowego, każde Przedszkole Samorządowe, 

Przedszkole Niepubliczne może wytypować po 1 recytatorze z grupy (6-latków). 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3,Szkoły Podstawowej nr 2 i Niepublicznych 

Szkół Podstawowych w Tomaszowie Lubelskim, po przeprowadzonych 

eliminacjach szkolnych, mogą wytypować do konkursu powiatowego, nie więcej 

niż 1 recytatora z klasy. 



UWAGA! 

Istnieje możliwość zgłoszenia więcej niż jedna osoba z klasy, po uzgodnieniu z 

nauczycielem, który nie typuje do konkursu recytatora ze swojej klasy.  

 Biblioteki Miejsko-Gminne przeprowadzają eliminacje i typują nie więcej niż 6 

recytatorów. 

 Biblioteki Gminne przeprowadzają eliminacje gminne i typują do konkursu nie 

więcej niż po 5 recytatorów.          

Wykonawcy prezentują po jednym utworze do wyboru:  

     Hanny Niewiadomskiej lub Rafała Lasoty 

2.Kryteria oceny 

Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora w następujących 

kategoriach wiekowych: 

 Przedszkola (6 latki) 

 kl. I 

 kl. II 

 kl. III  

biorąc pod uwagę: 

a) dostosowanie tekstów do możliwości interpretacyjnych recytatora, 

 b) interpretacja utworu,                   

c) ogólny wyraz artystyczny.                                                                 

Organizator przewiduje 3 nagrody w każdej kategorii oraz pisemne podziękowania dla 

opiekunów. Wszyscy biorący udział w konkursie recytatorzy, nagrodzeni zostaną 

okolicznościowymi dyplomami uczestnictwa. 

3). Jednostki delegujące dostarczają(do 1.12.2017r.) podpisane i opieczętowane karty 

zgłoszeń. 

Adres zgłoszenia: 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego 

ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 30 53 ( wew. 203- Elżbieta Dziuba) 

              Po upływie terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.  


