REGULAMIN XVIII KONKURSU RECYTATORSKIEGO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
(ELIMINACJE DO ETAPU POWIATOWEGO KONKURSU)
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Konkurs odbędzie się 18.03.2018 (niedziela) o godzinie 15 w Kobierzyckim Ośrodku Kultury w
Kobierzycach, przy ulicy Ludowej 7, sala widowiskowa.
W konkursie biorą udział uczniowie Szkół Podstawowych kl. IV -VI z gminy Kobierzyce.
Uczestnicy przygotowują dwa utwory, a prezentują jeden (uczestnicy kategorii – poezja śpiewana
przygotowują dwa utwory poezji śpiewanej). W szczególnych przypadkach komisja może wysłuchać
drugiego utworu (na prośbę komisji). Czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut. Zmiana utworu
przez osobę prezentującą w dniu imprezy nie zostanie uwzględniona. Prosimy o dostosowanie się do
wyznaczonego regulaminu.
W konkursie są oceniane dwie kategorie:
recytacja,
poezja śpiewana
W konkursie ocenia się wyraziste, pełne ekspresji wykonanie z pamięci tekstów poezji i prozy
artystycznej. Recytacja odbywa się bez użycia mikrofonu.
Komisja oceniająca zwraca uwagę na:
dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika
oraz wieku),
interpretację tekstu,
dykcję, umiejętności modulacji i stosowania siły głosu,
ogólne wrażenie artystyczne.
Powołana przez organizatora komisja przyznaje:
w kategorii recytacja: pierwsze, drugie, trzecie miejsce,
w kategorii poezja śpiewana: pierwsze, drugie, trzecie miejsce,
fakultatywnie wyróżnienia w każdej kategorii,
typuje laureatów w obu kategoriach łącznie do reprezentowania Gminy Kobierzyce w powiatowym
etapie konkursu (5 kandydatów w obu kategoriach łącznie). Etap powiatowy odbywa się w Szkole
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Podstawowej nr 113 we Wrocławiu, ul. Zemska 16 c, w dniu 14.04.2018 r. (sobota), godz. 9 .
Organizator informuje, że zastrzega sobie prawo przyznania nagród tylko tym laureatom, którzy będą
obecni podczas ich wręczenia.
Zgłoszenia uczestników wyłonionych w eliminacjach szkolnych konkursu – maksymalnie do 4
laureatów w obu kategoriach łącznie, należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 09 marca
2018 roku e-mailem na adres: imprezy@kultura-kobierzyce.pl (w temacie wiadomości należy wpisać:
„Zgłoszenie do etapu gminnego XVIII KR – nazwa jednostki delegującej”).
Zgłoszenie winno być wysłane na karcie zgłoszeniowej i powinno zawierać następujące dane:
imię i nazwisko uczestnika, klasa, szkoła, kategoria, tytuł i autor utworu, w przypadku poezji śpiewanej
autorzy muzyki i tekstu, imię i nazwisko nauczyciela (instruktora) przygotowującego uczestnika. Do
zgłoszeń należy dołączyć wypełnione zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Zgłoszenia przesłane po terminie lub niepełne nie będą uwzględniane – dotyczy szczególnie autorów
tekstów oraz muzyki!
Kobierzycki Ośrodek Kultury w Kobierzycach może nieodpłatnie wykorzystać wizerunek i dane
osobowe uczestników konkursu, w celu publikacji na stronie internetowej KOK w Kobierzycach, w
gazetce gminnej Moja Gmina Moja Wieś oraz w innych materiałach promocyjnych wydawanych przez
KOK, z zachowaniem zasad nie naruszających dobrego imienia i wizerunku publikowanej osoby.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie regulaminu konkursu.
Organizator konkursu: Kobierzycki Ośrodek Kultury w Kobierzycach
Osoba koordynująca organizację: Joanna Szymkowska-tel: 71-31-11-200, wew.22
e-mail: imprezy@kultura-kobierzyce.pl

