
XVII KONKURS RECYTATORSKI POEZJI OBOZU IIC 
WOLDENBERG 

Dobiegniew – 15 marca 2019 r. 

W dniu 15 marca b.r. odbędzie się kolejny, już XVII Konkurs recytatorski poezji powstałej w okresie 

niewoli w Obozie IIC Woldenberg. Konkurs ma charakter otwarty i do udziału w nim zapraszamy 

wszystkich zainteresowanych spełniających warunki podane w Regulaminie poniżej. Zbiór tekstów 

poezji można otrzymać pod adresem mailowym kontakt@woldenberczycy.pl 

REGULAMIN 

1. Organizatorzy : 
� Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie 

� Urząd Miejski w Dobiegniewie 

� Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 

� Stowarzyszenie Woldenberczyków w Dobiegniewie 

� Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj. 

2. Cel konkursu : 
� popularyzacja poezji obozowej powstałej w czasie niewoli 

� odkrywanie talentów wśród dzieci i młodzieży oraz prezentacja wartościowych 

interpretacji utworów poetyckich 

� promowanie Dobiegniewa i Muzeum Woldenberczyków 

3. Terminy : 
� konkurs odbędzie się w dniu 15 marca 2019r. w Muzeum Woldenberczyków  

w Dobiegniewie ul. Gorzowska 11 

� szkoła podstawowa godzina 10.00 

� gimnazjum i szkoła średnia 11.30  

� zgłoszenia do konkursu dokonuje szkoła delegująca na karcie zgłoszenia do dnia 

08.03.2019r.(decyduje data wpływu) na adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie,  ul. 

Dembowskiego 2,  

66-520 Dobiegniew 

4. Zasady uczestnictwa : 
� konkurs ma charakter otwarty 

� w konkursie może uczestniczyć nie więcej niż trzech reprezentantów jednej szkoły 

� wszyscy uczestnicy startować będą w poszczególnych kategoriach wiekowych: szkoła 

podstawowa, gimnazjum i szkoła średnia uczestniczą w jednej kategorii wiekowej 

� każdy uczestnik prezentuje jeden utwór poetycki  

5. Nagrody :  
 Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa w konkursie i upominki, natomiast dla 

laureatów przewidziane są cenne nagrody ufundowane przez organizatorów. 

6. Komisja konkursowa :  

Prezentacje poetyckie oceni kompetentne jury powołane przez organizatora 

7. Postanowienia ogólne : 

� wszyscy uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt, 

� organizatorzy zapewniają jeden posiłek, 

� o wynikach konkursu powiadomiona zostanie Gazeta Lubuska i inne lokalne pisma, 

 

Wszelkich dodatkowych informacji o konkursie udziela  Muzeum Woldenberczyków  

tel. 95/ 7611095,  7611541 od wtorku do piątku w godz. 9.30 – 15.00, fax 95/7611041 

       Irena Zmaczyńska 

       Marta Jaskólska 

       Bogusław Siwiec 

Wszystkie materiały dotyczące konkursu (regulamin, karta zgłoszenia, repertuar) dostępne są na 

stronie internetowej www.dobiegniew.pl   


