
 

REGULAMIN KONKURSU POEZJI PATRIOTYCZNEJ  

„ Moja Ojczyzna”- wersja ON-LINE 
 

Konkurs Poezji Patriotycznej „Moja Ojczyzna”- wersja on-line zachęca do promowania 

wśród dzieci i młodzieży treści o tematyce patriotycznej.  

 

I. ORGANIZATOR  
Wójt Gminy Raniżów oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie. 

 

II. CELE KONKURSU  
• Popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej.  

• Wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego.  

• Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej,  

społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.  

• Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej.  

• Utrwalanie poczucia dumy narodowej. 

 • Promowanie młodych talentów.  

 

III. UCZESTNICY KONKURSU  

Kategoria I- uczniowie szkół podstawowych – klasy I-III  

Kategoria II- uczniowie szkół podstawowych – klasy IV-VI  

Kategoria III -  uczniowie szkół podstawowych - klasy VII-VIII 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA  
• Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego  

wiersza o tematyce patriotycznej dostosowanej do możliwości odtwórczych  

wykonawcy.  

• Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie na adres mailowy facebook-goksir-

ranizow@wp.pl do 27 listopada 2020 r. wypełnionej karty uczestnictwa/klauzuli RODO oraz 

nagrania w formacie audio mp3 a najlepiej audiowizualne mp4. 

 

V. KRYTERIA OCENY  
 

 

 

owanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji)  

 

Niedoskonałości techniczne związane z domowymi warunkami nagrań nie będą wpływały na 

ocenę. 

 Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.ranizow.pl oraz profilu 

facebook a laureaci poinformowani zostaną o terminie wręczenia nagród telefonicznie. 

 

VI. NAGRODY  
Jury po wysłuchaniu wszystkich nagrań przyzna nagrody oraz dyplomy za zajęcie I, II, III 

miejsca oraz wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych. 

 

VII. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:  

Termin: 6.11-27.11.2020 r. Wręczenie nagród odbędzie się 30 listopada 2020 r. w GOKSiR w 

Raniżowie. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w regulaminie.  

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

3. Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mailowy goksir@ranizow.pl lub 

telefonicznie pod numerem 17 228 57 03. 

 

                          WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 


