
 
W krainie poezji Agnieszki Frączek 

 

REGULAMIN  KONKURSU  RECYTATORSKIEGO 
 

 
 
Organizator konkursu: 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej 
ul. Komorowicka 48, 43-300 Bielsko-Biała 
 

Cele:  
1. Popularyzacja twórczości Agnieszki Frączek. 
2. Rozbudzanie wrażliwości artystyczno-literackiej oraz upowszechnianie kultury żywego słowa 

wśród uczniów. 
3. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 
4. Pobudzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. 

 
Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas 1-6 z Bielska-Białej, powiatu 
bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego. 

2. Przewidziano dwie kategorie uczestników: klasy 1-3 oraz klasy 4-6. 
3. Do konkursu może przystąpić maksymalnie dwóch uczniów reprezentujących szkołę (po jednym 

w każdej kategorii). 
 

Przebieg konkursu: 
1. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie 

www.pbw.bielsko.pl od 25 października do 17 listopada 2021 r. 
2. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów wyrażają pisemne zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dziecka w celu przeprowadzenia i promocji 
konkursu. Wzory zgód dostępne są na stronie www.pbw.bielsko.pl. Skany podpisanych zgód 
nauczyciel przesyła na adres czytelnia@pbw.bielsko.pl do dnia 17 listopada 2021 r. 
Niedosłanie prawidłowo wypełnionych zgód w wyznaczonym terminie jest równoznaczne 
z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie. 

3. Zadaniem uczestnika jest interpretacja wybranego wiersza Agnieszki Frączek w formie 
recytacji, podczas której można się posługiwać rekwizytami i kostiumami tematycznie 
związanymi z prezentowanymi tekstami. 

4. Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są Barbara Derewiecka i Renata Kruszyna (Wydział 
Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia). Tel. 33 812-45-77 w. 26 lub 33 812-69-51 w. 26. 

 
Termin i miejsce konkursu 

Konkurs odbędzie się w dwóch terminach: 23 listopada 2021 r. o godz. 1000 dla klas 1-3 oraz 
24 listopada 2021 r. o godz. 1000 dla klas 4-6 w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 48, sala 220. 
 

Kryteria oceniania: 

 dobór i opanowanie tekstu, 

 interpretacja utworu, 

 ogólny wyraz artystyczny. 
 

Nagrody: 
1. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe 

oraz dyplomy. 
2. Wszystkim uczestnikom konkursu zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy. 

 
 

 
 



 
 
Postanowienia końcowe: 

1. Organizator oświadcza, iż dane osobowe uczestników, czyli imię i nazwisko oraz wiek ucznia 
i nazwa szkoły będą wykorzystane wyłącznie w celu organizacji i promocji konkursu. 

2. W  konkursie  nie  mogą  brać  udziału  dzieci  pracowników  Pedagogicznej  Biblioteki 
Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. 

3. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez Komisję Konkursową. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, w szczególności zmianę formy 

konkursu na zdalną w przypadku zaostrzenia sytuacji pandemicznej. 


