„Grudniowe
strofy”
REGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
DLA WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ
PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH
Z TERENU GMINY KRZYMÓW

Krzymów 2016
I.Cele konkursu:
 pogłębianie zainteresowań polską literaturą dziecięcą i klasyczną;
 upowszechnianie kultury żywego słowa;
 doskonalenie umiejętności recytatorskich i artystycznych;
II. Organizatorzy:
 organizator – Zespół Szkół w Krzymowie.
III. Uczestnicy:
 konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum gminy
Krzymów;
 kandydatów należy wyłonić w drodze eliminacji podczas konkursu szkolnego
przeprowadzonego w dowolnym terminie;
 uczestnicy mogą występować w trzech grupach wiekowych:

-poziom pierwszy - uczniowie klas I – III szkoły podstawowej (maksymalnie 3
osoby ze szkoły),
-poziom drugi - uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej (maksymalnie 3
osoby ze szkoły),
- poziom trzeci – uczniowie klas I-III gimnazjum (maksymalnie 6 osób ze
szkoły).
IV. Zasady udziału w konkursie:
 uczniowie prezentują jeden utwór zgodny z wybranym tematem;
 warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie drogą mailową na adres
organizatora:
zskrzymow@wp.pl
listy
uczestników
(Microsoft
Word)
z podziałem na grupy wiekowe w terminie do 30 listopada 2016 r.
 finał konkursu recytatorskiego odbędzie się 14 grudnia 2016 roku o 9.00 w Zespole
Szkół w Krzymowie.
V. Zasady oceny konkursu:
 komisja konkursowa dokona oceny według następujących kryteriów:
doboru repertuaru, interpretacji utworu i wyrazu artystycznego,
dykcji,
 uczestnicy prezentują jeden utwór w czasie do ok. 4 minut;
 decyzja jury konkursu jest niezależna od organizatorów, ostateczna i nie
podlega odwołaniu;
 komisja konkursowa sporządza protokół z konkursu.
VI. Dobór repertuaru:
 repertuar stanowią wiersze ulubionych autorów, zgodnie z hasłem przewodnim
konkursu: „Grudniowe strofy”;
 charakter wiersza powinien być odpowiedni dla wieku recytatora;
 wiersze muszą być wcześniej publikowane.
VII. Nagrody:
 z każdej grupy wiekowej wyłonieni zostaną trzej laureaci (I,II,III miejsce).
VIII. Terminy:
 zgłoszenie mailem (Microsoft Word) uczniów na karcie zgłoszenia: do 30
listopada 2016r. na adres Zespołu Szkół w Krzymowie zskrzymow@wp.pl
 finał: 14 grudnia 2016 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół w Krzymowie.

Zachęcamy do udziału!

