REGULAMIN
XXXI WOJEWODZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI POLSKIEJ
Celem konkursu jest popularyzacja polskiej literatury pięknej, kształtowanie wrażliwości na
piękno języka i mowy ojczystej oraz stwarzanie okazji do pracy nad kulturą mowy oraz sztuką
interpretacji. Konkurs jest również formą promocji osiągnięć uczniów oraz ich opiekunów, a także
stwarzaniem okazji do czynnego uczestnictwa w kulturze.
Uczestnictwo:
dzieci młodsze – uczniowie klas I – III szkół podstawowych;
dzieci starsze – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych;
młodzież – uczniowie klas I – III szkół gimnazjalnych.
Repertuar:
dwa utwory poetyckie
lub
jeden utwór poetycki oraz fragment prozy
Czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut
Uwaga !
Wszystkie teksty poetyckie prezentowane w konkursie powinny być dziełem polskich autorów.
Uczestnicy maja prawo uzyskać od jury uzasadnienie werdyktu ogólnego oraz ocen poszczególnych
wykonawców.
Ocena:
Komisje oceniające wszystkich szczebli dokonują oceny, uwzględniając następujące kryteria:
dobór repertuaru – poszukiwania repertuarowe, dopasowanie utworu do możliwości
wykonawczych, wieku, wrażliwości i temperamentu wykonawcy. Tematyka utworu umożliwia
zbudowanie osobistej wypowiedzi dotyczącej ważnych spraw i przeżyć;
kultura mowy – słyszalność, wyrazistość artykulacyjna, poprawność ortofoniczna;
ogólny wyraz artystyczny prezentacji. Osobowość wykonawcy.
Laureaci eliminacji gminnych otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy przygotowane przez
organizatora eliminacji.

Przebieg konkursu:
Konkurs przebiega na drodze następujących eliminacji:
I etap – eliminacje środowiskowe (szkolne) – szkoły typują po dwóch uczestników w każdej
kategorii wiekowej do eliminacji gminnych;
Zgłoszenia uczestników do eliminacji gminnych należy składać wyłącznie na załączonych
drukach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2014 r.
eliminacje gminne (12 marca 2014 r. o godz. 10.00 w sali GOK – Somonino) – decyzję
o ilości reprezentantów do udziału w eliminacjach powiatowych może ustalić organizator
tychże eliminacji od 1 do 2 uczestników w każdej kategorii.
Może on również, w przypadku dużej ilości zgłoszeń, zaproponować uczestnikom
przygotowanie i prezentację jednego, zamiast dwóch utworów.
II etap – eliminacje powiatowe 20 marca 2014 (czwartek) godz. 1030, sala widowiskowa
Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach, ul. Klasztorna 1
Koszt:
Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami przyjeżdżają na eliminacje gminne na koszt własny lub
jednostki delegującej.
Kontakt:
Dodatkowe informacje w sprawach nie objętych regulaminem można uzyskać w biurze GOKSomonino w godz. od 8.00 do 18.00 (poniedziałek.- piątek) – tel: 58 684 11 26; 0 512 013 606 lub
pocztą elektroniczną: gok@somonino.pl

