LUBUSKI KONKURS RECYTATORSKI
Eliminacje gminne
Szprotawski Dom Kultury 13.03.2018r
REGULAMIN

Zapraszamy do udziału w Lubuskim Konkursie Recytatorskim dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów z gminy Szprotawa.
Mamy nadzieję, że i w tym roku Konkurs Recytatorski stworzy młodym ludziom nową szansę na
poszukiwanie najlepszej interpretacji dzieł największych mistrzów pióra. Zachęcamy jednak również
do sięgania po teksty nowe, rzadko prezentowane, a mówiące o tym, co jest naprawdę bliskie młodym
recytatorom.

ADRESACI
Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Szprotawa.
Przebiega w drodze wielostopniowych eliminacji środowiskowych: szkolnych, miejskich, gminnych,
powiatowych i wojewódzkich.
Realizowany jest w trzech grupach wiekowych:
1 grupa wiekowa (klasy I-III),
2 grupa wiekowa (klasy IV-VI),
3 grupa wiekowa (klasy VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum).

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Nadesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres organizatora:
Szprotawski Dom Kultury
ul. Mickiewicza 1
67-300 Szprotawa
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
3. Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy nieprezentowany w innych
konkursach, tematyka tekstu jest dowolna, lecz adekwatna do wieku uczestnika.
4. Repertuaru nie wolno zmieniać w kolejnych etapach konkursu.
5. Czas prezentacji określa się następująco:
•

dla 1 grupy wiekowej - do 2 min.

•

dla 2 i 3 grupy wiekowej - do 5 min.

6. Kategorie konkursu określa się następująco:
•

recytacja,

•

„wywiedzione ze słowa” (dowolna forma jednoosobowej prezentacji tekstu).

REPERTUAR
Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy nie prezentowany w innych konkursach,
tematyka tekstu jest dowolna. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu.
1. Czas prezentacji określa się następująco:
• dla 1 grupy wiekowej - do 2 min.
• dla 2 i 3 grupy wiekowej - do 5 min.
2. Kategorie konkursu określa się następująco:
• recytacja,
• „wywiedzione ze słowa” (dowolna forma jednoosobowej prezentacji tekstu).

KRYTERIA OCENY
Rada Artystyczna ocenia recytatorów w kategoriach uczniów klas I-III szkoły podstawowej, IV-VI
szkoły podstawowej oraz VII szkoły podstawowej i II,III gimnazjum według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru (jego wartość artystyczna, oryginalność i dostosowanie do możliwości
wykonawczych recytatora oraz jego wieku);
- prawdziwość przekazu;
- interpretacja utworu;
- kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny;
- celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, elementów scenografii, dźwięku i innych)
wspomagających interpretację.
PRZEGLĄD GMINNY
Konkurs gminny odbędzie się w Szprotawskim Domu Kultury w dniu 13.03.2018 r. od 9.00
Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie gminnym jest nadesłanie karty zgłoszenia
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2018r.
Każda szkoła placówka deleguje na konkurs gminny 3 uczestników z każdej kategorii wiekowej.
Jury eliminacji gminnych typuje do eliminacji powiatowych do 3 uczestników z każdej grupy

wiekowej.
Prezentacje powiatowe odbędą się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja powyższych zapisów, a także prawo rozstrzygania kwestii spornych nieujętych
w regulaminie, przysługuje organizatorom.
Przesłanie

karty

zgłoszeniowej

do

konkursu

jest

równoznaczne

z

zapoznaniem

się

i zaakceptowaniem Regulaminu oraz wyrażeniem zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn. 29.08.1997 Dz.U. Nr 133
poz.833 z póz. zm.

