
REGULAMIN 
 

II KONKURSU „SZALONE WIERSZYKI NA GIĘTKIE JĘZYKI” - online 
 
 
 

1. Organizatorem konkursu na najciekawszą interpretację wiersza z trudnymi do 

wymówienia słowami jest Dom Kultury w Hałcnowie. 
 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I – IV i organizowany 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
 

3. Każdy uczestnik recytuje jeden wybrany przez siebie utwór, bogaty w niełatwe 

do wymówienia słowa. Wybieramy więc „trudne wierszyki łamiące języki”  

(nie krótsze niż 10 wersów).  Zachęcamy, aby Wasze propozycje wzbogacić o środki 

wyrazu artystycznego – kostium, rekwizyt, itp. Najważniejsza przy ocenie będzie 

ciekawa interpretacja prezentowanego utworu! 
 

4. Do dnia 18.03.2022 do godz. 23.59 należy przesłać czytelnie i kompletnie wypełnioną 
 

i podpisaną kartę uczestnictwa oraz wszelkie zgody za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres halcnow@mdk.bielsko.pl i przygotowaną prezentację 

konkursową przez serwis www.wetransfer.com.(Zasady bezpieczeństwa i sposób 

przetwarzania danych osobowych przez dostawcę narzędzia do przesyłu danych 

(wetransfer.com) określa polityka prywatności dostępna na stronie internetowej 

operatora). 
 

5. Nagranie recytacji wiersza może być zrealizowane telefonem komórkowym lub 

innym dowolnym urządzeniem. Preferowana minimalna rozdzielczość filmu wynosi 
 

1920x1080. 
 

6. Nadesłane nagrania powinny być w formatach plików filmowych takich jak: mp4 

(najlepiej), avi, wmv, mov. 
 

7. Nagranie należy zrealizować w układzie panoramicznym (poziomym) w sposób 

statyczny, najlepiej przy użyciu statywu. Nagrania pionowe nie będą 

dopuszczane do Konkursu. 
 

8. W przypadku niewystarczającej jakości nagranego filmu Organizator zastrzega 

sobie prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia i poinformowania o tym Uczestnika. 
 

9. Po otrzymaniu pliku konkursowego Uczestnik do 3 dni roboczych otrzyma 

potwierdzenie zgłoszenia do Konkursu. Brak odpowiedzi od Organizatora jest 

równoznaczny z nieotrzymaniem przez niego wiadomości 

i nieuczestniczeniem w konkursie. 



10. W dniu 22.03.2022 odbędzie się posiedzenie jury, które wybierze laureatów konkursu. 

Ogłoszenie wyników online odbędzie się 4.04.2022 o godz. 18:00 na Facebooku 

oraz kanale YouTube Domu Kultury w Hałcnowie. 
 

11. Przykładowe tomiki wierszy z trudnym do wymówienia słowami: 

Małgorzata Strzałkowska „Wierszyki łamiące języki” Małgorzata 

Strzałkowska „Zbzikowane wierszyki łamiące języki” 

Małgorzata Strzałkowska „Wiersze spod Pszczyny” Agnieszka 

Frączek „Kelner Kornel i inne wiersze niesforne” Agnieszka 

Frączek „Bziki Weroniki” 
 

12. Koszt uczestnictwa w konkursie 10 zł (1 recytacja) płatne przelewem do dnia 
 

18.03.2022 na konto MDK - nr konta 42 1240 4142 1111 0000 4826 4349 
 

– z dopiskiem „Szalone wierszyki”. 
 

13. Kryteria oceny: 
 

• dobór repertuaru 
 

• interpretacja tekstu 
 

• dykcja 
 

• ogólny wyraz artystyczny 
 

14. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom, laureaci nagrody 

rzeczowe i statuetkę – symbol konkursu. 
 

15. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych 

w regulaminie. 
 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 
 

17. Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mailowy 

halcnow@mdk.bielsko.pl lub telefonicznie pod numerem 33 816 23 28. 
 



Karta zgłoszeniowa 
 

II KONKURSU  
 

„SZALONE WIERSZYKI NA GIĘTKIE JĘZYKI” - online 
 

Imię i nazwisko uczestnika …...................................................................................................... 
 

Nazwa instytucji/ Szkoła............................................................................................................... 
 

Wiek uczestnika/klasa .................................................................................................................. 
 

Nauczyciel/Instruktor/opiekun …................................................................................................. 
 

Telefon kontaktowy ….................................................................................................................. 
 

Adres zamieszkania ….................................................................................................................. 
 

Adres poczty elektronicznej …..................................................................................................... 
 

Tytuł i autor wiersza …................................................................................................................. 
 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem II Konkursu Recytatorskiego „Szalone 

wierszyki na giętkie języki” i wyrażam zgodę na udział w nim mojego dziecka. Oświadczam, 

że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłana przeze mnie praca została 

wykonana osobiście. 
 

 …........................................................... 

 (data, podpis) 

Zapoznałem się  z  treścią oraz  w  pełni  akceptuję  zapisy  i  oświadczenia  wynikające 

z Regulaminu konkursów  i  wydarzeń  online  w  MDK  w  Bielsku-Białej  oraz  określone 
 

w Regulaminie I Konkursu Recytatorskiego „Szalone wierszyki na giętkie języki”. Regulamin 

konkursów i wydarzeń on-line w MDK w Bielsku-Białej dostępny jest na stronie 

www.mdk.bielsko.pl/rodo. 
 

…........................................................... 
 

(data, podpis) 
 

Oświadczam, że: 
 
1. udzielam Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z pracy 

konkursowej, w tym w szczególności na jej publikację w dowolnej formie, wprowadzenie jej obrazu do pamięci 

komputera oraz sieci informatycznych, publikację obrazu pracy, kopiowanie jej obrazu dowolną techniką 

oraz udostępnianie w dowolnej formie, 
 
2. w przypadku nagrodzenia pracy Uczestnika: 
 
a. przenoszę w imieniu Uczestnika na Organizatora prawo własności pracy konkursowej oraz prawa autorskie 

do pracy, z dniem ogłoszenia wyboru pracy Uczestnika jako nagrodzonej. 
 

…........................................................... 
 

(data, podpis)  

http://www.mdk.bielsko.pl/rodo

