
WOJEWÓDZKI DOM KULTURY W RZESZOWIE 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

W BOGUCHWALE

PODKARPACKIE WIOSENNE 
SPOTKANIE Z POEZJĄ

 I PIOSENKĄ 

REGULAMIN

... pamiętajcie o ogrodach ...

 IV.  Informacje dodatkowe:

- Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Organizatora.

- Uczestnicy udzielają zezwolenia na rozpowszechnienie swojego wizerunku 

utrwalonego podczas konkursu za pomocą wszelkich technik 

fotograficznych, nagraniowych oraz na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez WDK w Rzeszowie i GBP w Boguchwale.

- Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania i późniejszego 

wykorzystania prezentacji konkursowych w radiu i telewizji oraz realizacji 

nagrań i różnorodnych publikacji dokumentujących, promujących 

i  popularyzujących Podkarpackie Wiosenne Spotkania z Poezją i Piosenką.

Nadleśnictwo Kolbuszowa
Szkółka Leśna w Świerczowie

Gminna Biblioteka Publiczna
 w Boguchwale



PODKARPACKIE WIOSENNE 
SPOTKANIE Z POEZJĄ

 I PIOSENKĄ

I. Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Dom Kultury 
   w Rzeszowie przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej 
   w Boguchwale.

II. Cele i zasady Konkursu:
- Celem Konkursu jest popularyzacja niezwykłości przyrody            

Polski i Podkarpacia. 
-  Uwrażliwienie młodzieży na piękno języka ojczystego.
- Propagowanie idei piękna flory i fauny oraz uświadomienie        

wartości naturalnego środowiska i troska o ochronę jego 
zasobów w oparciu o literaturę.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych: 
klas siódmych i ósmych, gimnazjalnych i średnich z terenu 
województwa podkarpackiego.
Obejmuje dwie kategorie:
- recytacji
- piosenki

W kategorii recytacji uczestnicy prezentują jeden utwór 
literacki z zakresu literatury polskiej – wiersz albo prozę (w całości 
lub fragmentach).
Czas występu nie może przekraczać 5 minut.

... pamiętajcie o ogrodach ...

 

Konkurs odbędzie się 15.05.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie 

Współorganizatora - Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Boguchwale, mieszczącej się przy ul. Suszyckich 13.

W kategorii piosenki wykonawcy (soliści) prezentują 
jeden utwór z akompaniatorem lub półplaybackiem.
Czas występu nie może przekraczać 5 minut.

  III. Kryteria oceny:
- dobór repertuaru,
- interpretacja utworu,
- kultura słowa,
- muzykalność oraz wartości głosowe wykonawcy,
- ogólny wyraz artystyczny.

Zgłoszenia należy przesyłać na kartach uczestnictwa 

do dnia 10.05.2019 r.  na adres: 

WDK w Rzeszowie, ul. Okrzei 7

35-959 Rzeszów

lub e-mail: wdk@podkarpackie.pl

z dopiskiem Pamiętajcie o ogrodach...

Jury powołane przez Organizatorów przyzna nagrody 

i wyróżnienia najlepszym wykonawcom. Od decyzji Jury nie 

przysługuje odwołanie.

Szczegółowych informacji udziela:

Danuta Pado – WDK Rzeszów nr tel. 17 853 52 57 w. 38

Aneta Świeca – GBP  Boguchwała nr tel. 17 871 53 55


