REGULAMIN XX MIEJSKIEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO

„ SŁOŃCE,SŁOŃCE I ŻYCIE...”
BIELSKO-BIAŁA 2018 r.
ORGANIZATOR:
Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej – Dom Kultury w Kamienicy,
Bielsko-Biała ul. Karpacka 125, tel/fax 33 8119362
e-mail: kamienica@mdk.beskidy.pl
www.mdk.beskidy.pl
CELE KONKURSU
- prezentacja najcenniejszych dzieł literatury polskiej i powszechnej,
- popularyzacja piękna i kultury języka polskiego.
ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Konkurs jest imprezą otwartą, przeznaczoną dla dzieci
i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i placówek
wychowania pozaszkolnego.
Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję.
2. W ramach XIX Miejskiego Konkursu Recytatorskiego,
młodzież przygotowuje 3 utwory:
2 poetyckie i 1 fragment prozy, a prezentuje:
1 wiersz i fragment prozy,
(drugi wiersz wyłącznie na prośbę jury).
W turnieju wykonywane mogą być wyłącznie teksty publikowane.
3. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć:
- dla uczniów klas I-III 5 minut
- dla uczniów klas IV-VI 5 minut
- dla uczniów klas VII i gimnazjalistów 7 minut
UWAGA!

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie
regulaminowego czasu prezentacji.

ETAPY KONKURSU
- eliminacje szkolne są organizowane przez dyrektorów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i placówek wychowania pozaszkolnego, z których
dokumentację prosimy przesłać wraz ze zgłoszeniem na adres organizatora
etapu miejskiego do dnia 9 lutego 2018 r.
 eliminacje miejskie organizowane przez Dom Kultury
w Kamienicy w dniu 21 lutego 2018 r.
 szkoły podstawowe - do VI klasy od godz. 9.00,
 klasy VII i gimnazja od godz. 12.30
 eliminacje rejonowe: 6 kwietnia 2018 r. w Domu Kultury
im. W. Kubisz
- Organizatorzy poszczególnych etapów powołują komisję, w skład której
winni wejść: nauczyciel-polonista, aktor, kwalifikowany instruktor żywego
słowa, lub zespołu teatralnego.
KRYTERIA OCENY
- dobór repertuaru,
- interpretacja tekstu,
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Organizatorzy eliminacji szkolnych mogą typować na eliminacje miejskie
tylko po JEDNYM recytatorze z danej grupy wiekowej.
- Podczas konkursu obowiązkowa jest obecność opiekuna recytatora.
- Przekroczenie regulaminowego czasu prezentacji grozi dyskwalifikacją.
- Po zakończonych przesłuchaniach jurorzy mogą udzielić wskazówek
zainteresowanym opiekunom.
- Recytatorzy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
- Wszelkich informacji związanych z konkursem udzielają
Halina Pisowadzka i Irena Tomal.
Dom Kultury w Kamienicy, tel. 33 8119362
w godz. od 8.00 do 16.00.
szukajcie nas na: www.mdk.beskidy.pl
* do pobrania regulamin i karta zgłoszenia
Placówki
Dom Kultury w Kamienicy
Wydarzenia

KARTA ZGŁOSZENIA
XX MIEJSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„SŁOŃCE,SŁOŃCE I ŻYCIE...”

Bielsko-Biała 2018
KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNYM PISMEM (DRUKOWANYMI
LITERAMI) NIEPEŁNE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ!

A/
1. Nazwa szkoły, placówki.................................................................................
............................................................................................................................
2. Adres szkoły, placówki, telefon....................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
3. Imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa........................................................
............................................................................................................................
4. Imię i nazwisko prowadzącego pedagoga......................................................
............................................................................................................................
5. Telefon kontaktowy do pedagoga.................................................................
6. Czas trwania występu.....................................................................................
7. Turniej recytatorski (autor, tytuł)...................................................................
poezje.................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
proza...................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
B/
KRYTERIA OCENY
Dobór repertuaru
Interpretacja tekstu
Kultura słowa (dykcja,
barwa)
Ogólny wyraz
artystyczny
Razem
Średnia
Podpis jurorów

OCENA RECYTATORA
POEZJA

PROZA

RAZEM
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