
„Teatr dziecięcy nie jest przedszkolem 
studiów dramatycznych, 

 nie jest siecią łowiącą przyszły narybek 
artystów scenicznych.  

Teatr dziecięcy to forma wyżywania się dzieci,  
to pomoc w realizowaniu postulatów 

wychowawczych szkoły,  
przedszkola a wreszcie teatr dziecięcy,  

to warsztat pracy eksperymentalnej  
w poznawaniu psychiki dziecka.”    

                                                                                
                                  Jan Dorman 

 
Rodzinny Przegląd Recytatorsko – Teatralny  

„Świat najpiękniejszych wierszy” 

 
„Wiersze, które lubimy” to przegląd  recytatorsko - teatralny skierowany do 
dzieci i ich rodzin z Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku. 
 
Organizatorami konkursu są:  
Małgorzata Muszyńska – dyrektor przedszkola, 
Ewa Kalinowska , Maria Timoszuk i Elżbieta Łukaszyk – nauczycielki 
przedszkola. 

 

Regulamin konkursu recytatorskiego 
1. Cele konkursu: 

 Zachęcanie do wspólnego czytania z dzieckiem literatury polskiej,  
w tym poezji dla dzieci, 

 Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego  
i rozwijanie zdolności recytatorskich, 

 Wspieranie działań twórczych dzieci  w różnych formach aktywności,  

 Dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych  
i emocjonalnych wypływających z piękna  utworów literackich,  

 Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata, przyrody zawartych  
w utworach literackich,  

 Przyjemnie spędzony czas wolny rodziców z dzieckiem,  

 Wzmacnianie więzi uczuciowej między członkami rodziny.  
   
2. Zasady uczestnictwa  

 W konkursie biorą udział rodzice, rodzeństwo i dziećmi uczęszczające 
do Przedszkola Samorządowego nr 31 w Białymstoku 

 Rodziny prezentują jeden wybrany przez siebie utwór. 

 Uczestnicy mogą również przygotować strój, rekwizyty pomocne  
w ilustracji i recytacji wiersza. 



 Rodziny prezentują się według kolejności, zgodnie z wcześniej 
wylosowanym numerkiem. 

 Zgłoszenie udziału w przeglądzie  dokonuje rodzic organizatorom  
lub nauczycielowi  prowadzącemu daną grupę wypełniając jednocześnie 
„kartę uczestnictwa w przeglądzie recytatorsko - teatralnym” w terminie 
do  31 maja 2018r. 
 

Termin i miejsce przeglądu 

4 czerwiec 2019r. godz.15.00  

Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku 

  
3. Jury : 
Komisję przeglądu powołuje organizator. W jej skład wchodzą trzy osoby. 
Decyzja komisji jest niepodważalna. 

 
4. Kryteria oceny : 
 Recytację ocenia komisja.   
 Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy : 

 dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 

 poprawne i płynne deklamowanie, 

 kontakt ze słuchaczem 

 ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu). 
 
5. Nagrody : 
Uczestnikom przeglądu organizatorzy wręczą dyplomy, upominki, oraz 
nagrody dla zwycięzców. 
 
6. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika 

1) Poprzez przystąpienie do udziału w przedsięwzięciu, pełnoletni uczestnicy,  
a w imieniu niepełnoletnich ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę  
na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów dla celów 
związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu. 

2) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie 
zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach 
dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych. 

3) Udział w Rodzinny Przegląd Recytatorsko – Teatralny „Świat 
najpiękniejszych wierszy” oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody  
na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie,  
a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych,  
w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: 
w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych 
elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych  
w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także 



w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe 
fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje 
o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym 
kontekście nie jest dozwolone. Organizatorzy zapewnia, że wizerunek 
uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach 
zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie 
przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo  
do wynagrodzenia. 

4) Zgodę na utrwalanie wizerunku można wycofać bezpośrednio u Organizatora  
w dniu przeglądu, bez wpływu na udział w przeglądzie. 

 
 

 
Zapraszamy! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



KARTA ZGŁOSZENIA 
do  

Rodzinnego Przeglądu Recytatorsko – Teatralnego  
„Świat najpiękniejszych wierszy” 

 
1. Imię i nazwisko przedszkolaka biorącego udział w przeglądzie: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Imiona i nazwiska pozostałych osób biorących wspólnie z dzieckiem udział w 
przeglądzie: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Tytuł i autor wiersza: 

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

 
4. Czas trwania prezentacji: ………………………… 

 

 
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 

Oświadczam, iż znany jest mi regulamin Przeglądu Recytatorsko-Teatralnego „Świat 

najpiękniejszych wierszy” organizowanego przez Przedszkole Samorządowe nr 31  

w Białymstoku.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób niepełnoletnich występujących 

w Przeglądzie Recytatorsko-Teatralnym przez organizatora dla potrzeb przeglądu oraz 

wszelkiego typu publikacji, 

Wyrażam / nie wyrażam zgodę/y na umieszczanie zdjęć oraz filmów zarejestrowanych 

podczas przeglądu zawierających wizerunek wszystkich osób niepełnoletnich 

występujących na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego Nr 31 i facebooka 

przedszkola. 

Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma  

z odwołaniem zgody w sekretariacie przedszkola. 

W stosunku do pełnoletnich członków rodziny udział w przeglądzie oznacza zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku. 

 
Białystok, …………………………       …………………………………………………………….. 

Czytelny podpis rodzica  


