
 

 

R E G U L A M I N  

 POWIATY 

******************** 

51.  REGIONALNEGO  

TURNIEJU RECYTATORSKIEGO 

„PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE” KOSZALIN 2019 

 

 
  O r g a n i z a t o r a m i Turnieju są: 

   - Koszalińska Biblioteka Publiczna 

 - Terenowe placówki kultury 

 

1. Głównym celem Turnieju jest poszerzanie horyzontów myślowych i 

kręgu zainteresowań dzieci i młodzieży  poprzez poszukiwanie wartościowej 

literatury, propagowanie wśród nich piękna i kultury języka polskiego oraz 

pogłębianie przyjaźni wśród uczestników Turnieju. 

2. Uczestnicy Turnieju recytują utwory pisarzy polskich bądź obcych, o 

dowolnej tematyce. Wybrane teksty powinny być dostosowane do wieku dziecka i  

jego możliwości wykonawczych. Recytatorów oceniało będzie jury – powołane 

przez organizatora. 

3. Uczestnikami Turnieju są uczniowie szkół podstawowych i   

gimnazjów  z terenu dawnego województwa koszalińskiego  (powiatów: 

białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, 

szczecineckiego i świdwińskiego) występujący w trzech kategoriach: 

- „Ptaszęta” - uczniowie klas  I -III 

- „Ptaszki” - uczniowie klas IV - VI 

-„Ptaki” - uczniowie klas  VII i VIII  oraz uczniów III klas 

gimnazjalnych 

4. Uczestnicy przesłuchań konkursowych wszystkich kategorii 

(„Ptaszęta”, „Ptaszki” i „Ptaki”) prezentują jeden utwór – wiersz. Wykonawcy 

mogą stosować kostiumów i rekwizytów.  

5. Osoby zakwalifikowane do finału w Koszalińskiej Bibliotece 

Publicznej we wszystkich  kategoriach („Ptaszęta, Ptaszki” i „Ptaki”) prezentują 

również jeden utwór  - wiersz!  

6. Eliminacje szkolne, środowiskowe, gminne i miejsko-gminne oraz 

powiatowe organizują poszczególne instytucje  desygnujące uczestników według 

przyjętego przez siebie  terminarza tak, aby ostateczne zgłoszenie finalistów 

powiatowych wpłynęło do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej do  22 maja 2019 r.  

Po upływie tego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane! 

7. Każdy organizator eliminacji powiatowych może zgłosić do finału 

regionalnego najwyżej 6 osób łącznie dla trzech grup wiekowych. Nie jest 

wymagane zgłoszenie dwóch osób z każdej kategorii wiekowej.   

8. W finale będą  wyłonieni laureaci nagród w poszczególnych 

kategoriach. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają  upominki i dyplomy, których 

fundatorem jest Koszalińska Biblioteka Publiczna i Starostwo Powiatowe. 



  

9. Zgłoszeń  laureatów przeglądów powiatowych do finału regionalnego 

należy  dokonać w formie pisemnej (pocztą tradycyjną, faxem i e-mailem), 

przesyłając protokół z przeglądu, do  22 maja 2019 r. na adres Koszalińskiej 

Biblioteki Powiatowej. Po upływie tego terminu zgłoszenia nie będą 

przyjmowane! 

10. Finał Turnieju odbędzie  się  5 czerwca 2019 r. /środa/ od godz. 

10:00 w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. 

11. Informacji dotyczących szczegółów udzielamy pod nr telefonu: 

94348-15-62, fax: 94 348-15-50 oraz e-mail: 

sylwia.olesiak@biblioteka.koszalin.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


