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XXV  DONOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI 

  PEGAZIK 
dla szkół podstawowych  

etap powiatowy 

10.03.2022 r.  godz. 9.00  
 

ORGANIZATOR: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

 

REGULAMIN 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. 

2. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach: 

 Młodsi – klasy IV, V, VI -  uczestnicy wykonują jeden utwór: wiersz lub fragment prozy.                  

Czas prezentacji  do 3 minut. 
 Starsi – klasa VII,VIII  - uczestnicy wykonują dwa utwory: wiersz i fragment prozy.                         

Łączny czas prezentacji do 5 minut. 
3. Przekroczenie czasu prezentacji nie może być powodem dyskwalifikacji uczestnika.  

4. Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach konkursu ten sam repertuar (chyba, że jury zaleci jego zmianę). 
5. Prezentacje ocenia jury powołane przez organizatorów. 
6. Organizatorzy poszczególnych eliminacji zapewniają nagrody dla laureatów. 
7. Kryteria oceny: dobór repertuaru, wartość artystyczna utworów, interpretacja, kultura słowa, ogólny wyraz 

artystyczny. 
 

I etap –  kwalifikacje szkolne 
1. Organizują szkoły, instytucje kultury itp. do 28 stycznia 2022 r .  

2. Zgłoszenia reprezentantów pierwszego etapu należy dokonać poprzez przesłanie organizatorom drugiego 

etapu wypełnionych  kart zgłoszeń w określonym przez nich terminie. 

3. O liczbie uczestników reprezentujących szkołę, instytucję itp. w kolejnych eliminacjach decydują 

organizatorzy drugiego etapu.  

 
II etap – eliminacje miejskie, gminne lub miejsko-gminne. 

1. Koordynatorem eliminacji drugiego etapu są wydziały lub referaty oświaty, kultury urzędów miejskich lub 

gminnych. 

2. Koordynatorzy powierzają bezpośrednią organizację eliminacji drugiego etapu lokalnym placówkom 

kulturalnym lub oświatowym. 

3. Eliminacje drugiego etapu odbywają się do 28 lutego 2022 r. 

4. Jury eliminacji drugiego etapu kwalifikuje uczestników do etapu powiatowego. 

5. Liczba uczestników w każdej kategorii wiekowej reprezentujących miasto lub gminę w eliminacjach 

powiatowych: 

- miasto Oleśnica – 4 uczestników 

- Gmina Oleśnica – 3 uczestników 

- Gmina Dobroszyce – 2 uczestników 

- Miasto i Gmina Twardogóra – 2 uczestników 

- Miasto i Gmina Bierutów – 2 uczestników 
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- Miasto i Gmina Międzybórz – 2 uczestników 

- Gmina Dziadowa Kłoda- 2 uczestników 

- Miasto i Gmina Syców – 3 uczestników 

6. Scan wypełnionej czytelnie karty zgłoszeniowej  należy przesłać na adres pceik@pceik.pl w terminie                 

do 4 marca 2022 r. 

 

III etap – eliminacje powiatowe. 
1. Koordynatorem eliminacji trzeciego etapu w Powiecie Oleśnickim jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury 

w Oleśnicy. 

2. Eliminacje trzeciego etapu odbywają się 10 marca 2022 r. godz. 9.00 w Spółdzielni Mieszkaniowej 

Korelat w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 5. 
3. Jury eliminacji trzeciego etapu może zakwalifikować do finału wojewódzkiego po 2 laureatów w każdej 

kategorii.  

 
Finał Wojewódzki. 

1. Odbędzie się w Kłodzkim Ośrodku Kultury 
 Młodsi  - 26 kwietnia 2022 r. 
 Starsi  -  27 kwietnia 2022 r. 

2. Potwierdzenie udziału w finale zostanie przesłane uczestnikom na adres szkoły/instytucji macierzystej do        

18 kwietnia 2022 r. 
3. Uczestników finału obowiązuje wpisowe w wysokości 15 zł od osoby. 
4. W finale wojewódzkim przewidziane są atrakcyjne nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych. 

5. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów finału, odwołania imprezy w związku z sytuacją 

pandemiczną w kraju i obostrzeniami z tym związanymi. 
6. Informujemy, że na organizatorach poszczególnych etapów konkursu spoczywa obowiązek stosowania 

przepisów z zakresu danych osobowych (RODO). 
 
 

NAGRODY 
1. Tytuł laureata konkursu zostanie przyznany 4 uczniom, po 2 w każdej kategorii wiekowej. Przyznane będą 

również wyróżnienia. 

2. Laureaci konkursu reprezentować będą Powiat Oleśnicki w Finale Wojewódzkim. 

3. Nagrody i dyplomy za  zajęte   miejsca    wg   obowiązującej   procedury   zostaną  wręczone po 

ogłoszeniu wyników. Laureaci i opiekunowie zostaną poinformowani o miejscu i dokładnym 

terminie ich wręczenia.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zasady regulujące  przebieg konkursu określają również następujące procedury dostępne na stronie 

www.pceik.pl w zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/ procedury                         

i regulaminy: 

- Procedura organizacji konkursów przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy. 

- Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 w Powiatowym 

Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.  

2. Osoby łamiące określone w niniejszym regulaminie zasady i procedury zostaną wykluczone                    

z udziału  w wyżej wspomnianym konkursie.  

3. Organizator może z przyczyn od niego niezależnych zmienić datę lub odwołać wydarzenie, o czym   

poinformuje wszystkich zainteresowanych. 

4. W razie konieczności konkurs może zostać przeprowadzony zdalnie. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

- karta zgłoszeniowa. 

- oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO i zgoda rodziców na pomiar 

temperatury ciała dziecka (skan przesłany mailem na adres: pceik@pceik.pl) 
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