
KONKURS RECYTATORSKI 

PREZENT(ACJA) DLA NORWIDA 

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, 

zaprasza do udziału w konkursie recytatorskim online Prezent(acja) dla 

Norwida z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida – 

ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej patrona roku 2021. 

REGULAMIN KONKURSU 

I. ORGANIZATOR 

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu. 

II. CELE KONKURSU 

1. Popularyzacja twórczości Cypriana Kamila Norwida. 

2. Rozwijanie zdolności recytatorskich. 

3. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród młodzieży 

szkolnej. 

4. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa 

w kulturze. 

5. Upamiętnienie 200. rocznicy urodzin poety – patrona roku 2021. 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VII-

VIII) oraz ponadpodstawowych z Miasta Zamość i powiatu 

zamojskiego. 

2. Uczestnik ma za zadanie przygotować do recytacji jeden wiersz 

Cypriana Kamila Norwida. 

3. Należy nagrać materiał video, zawierający recytację wiersza i przesłać 

do organizatorów na adres: promocja@biblioteka.zamosc.pl 

4. Film musi być opisany: imię i nazwisko uczestnika konkursu, tytuł 

wiersza, wiek oraz szkoła i klasa. 

5. Czas trwania prezentacji powinien zmieścić się w 5 minutach. 

6. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić maksymalnie jedno 

nagranie. 

7. Uczestników oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

IV. KRYTERIA OCENY 

1. Interpretacja tekstu. 

2. Kultura słowa (dykcja, intonacja, modulacja). 

3. Ogólne wrażenie artystyczne. 

V. MIEJSCE, TERMIN, NAGRODY 

1. Na nagrania czekamy do 30 listopada 2021 r. 
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2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w grudniu 2021 r. 

3. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej 

https://biblioteka.zamosc.pl/ oraz na portalu społecznościowym 

Facebook Biblioteki https://www.facebook.com/KsiaznicaZamojska. 

4. Laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymają nagrody książkowe. 

Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy za 

uczestnictwo. 

5. Organizator nie wysyła nagród pocztą. 

6. Odbiór nagród osobiście w Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki 

Zamoyskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nadesłanie filmików oznacza akceptację warunków konkursu 

i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do 

organizatorów. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą 

rodziców lub przedstawicieli ustawowych (Załącznik nr 1 do 

Regulaminu), nadesłaną wraz z filmem. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie prezentacji na stronie 

internetowej oraz portalu społecznościowym Facebook Książnicy 

Zamojskiej. 

4. Wykonane prace przechodzą na własność organizatora. 

5. Udział w konkursie jest dobrowolny, a jego Uczestnicy wyrażają zgodę 

na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku na 

potrzeby niniejszego konkursu. 

6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw 

autorskich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2018.0.1191). Dane uczestników będą wykorzystane wyłącznie 

 w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. 

7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania 

informacji o laureacie, tj. imienia i nazwiska oraz umieszczenie tych 

informacji w materiałach promujących, a także w mediach i Internecie. 

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa na 

wykorzystanie prac do realizacji filmu pokonkursowego. 

9. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do Organizatora. 

 

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu udzielane  

będą pod numerem telefonu (84) 62 711 54 wew. 27  


