REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
“NADOBRZANKA”
15-16 marca 2018

1. Organizator:
Zbąszyńskie Centrum Kultury

2. Cele konkursu:
- rozwijanie zdolności recytatorskich
- promowanie talentów recytatorskich
- kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości
- zainteresowanie uczniów poezją i prozą,
- rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji i prozy oraz upowszechnianie kultury
żywego słowa
- zachęcanie do występów na scenie
- prezentacja umiejętności uczniów
- wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa
- popularyzacja literatury pięknej
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

3. Przebieg konkursu i warunki uczestnictwa:
a. Konkurs ma przebieg dwuetapowy:
I etap – wewnętrzne eliminacje szkolne
II etap – przegląd główny - konkurs recytatorski „Nadobrzanka”
b. W II etapie konkursu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy wyłonieni w drodze
konkursu na szczeblu szkolnym.
c. Każda szkoła* typuje do trzech reprezentantów w każdej kategorii wiekowej.

Każde przedszkole może wystawić sześcioro dzieci w kategorii wiekowej 4 i 5-cio latków
oraz troje dzieci w kategorii sześciolatków.
*Ze względu na dużą liczbę uczęszczających uczniów:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu ma prawo wytypować do 6 uczniów
kategorii wiekowej.
Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu ma prawo wytypować do 10 reprezentantów.

w każdej

d. Każdy uczestnik przygotowuje teksty zgodnie z kategorią wiekową, w której
startuje:
•

przedszkola oraz roczniki 2005-2010 – jeden tekst poetycki

•

roczniki 2001-2004 – jeden tekst poetycki i fragment prozy (istnieje możliwość
wzięcia udziału w kategorii poezji śpiewanej wywiedzionej ze słowa i teatru
jednego aktora)

•

szkoły ponadgimnazjalne – dwa teksty poetyckie i fragment prozy
( w konkursie prezentujemy jeden tekst poetycki oraz fragment prozy)

BEZWARUNKOWO WYMAGANE JEST OPANOWANIE
PAMIĘCIOWE UTWORÓW !!!
4. Reprezentanci przedszkoli i szkół startują w poszczególnych kategoriach
wiekowych:
I przedszkola:
4 i 5-latki
6-latki
II szkoły podstawowe oraz gimnazjum:
2010-2008
2005-2007
2001-2004
III szkoły ponadgimnazjalne*
* uczniowie uczęszczający do szkoły ponadgimnazjalnej nie mogą wziąć udziału
w konkursie w innych kategoriach wiekowych

5. Terminy konkursu:
15 marca 2018 (czwartek)
4 i 5-latki

godz. 900 - 1030

6-latki
roczniki 2010-2008

godz. 1100 - 1200
godz. 1215 - 1400

16 marca 2018 (piątek)
roczniki 2005-2007
godz. 900
roczniki 2001-2004
godz. 1030
młodzież szkół ponadgimnazjalnych godz. 1200

6. Warunki zgłoszenia:
Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić kartę zgłoszenia i dostarczyć ją
do ZCK. Karty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca 2018 roku.
7. Całkowity czas prezentacji uczestnika w kategoriach:
roczniki 2001-2004
szkoły ponadgimnazjalne
nie może przekroczyć 10 min.
8. Kryterium oceny:
• indywidualne i oryginalne spojrzenie na twórczość poetycką poprzez własną
osobowość
• jasność i logika wypowiedzi artystycznej
• technika i artyzm wypowiedzi
• dobór repertuaru do własnych cech psychofizycznych oraz wieku
• ogólny wyraz artystyczny
9. Nagrody i wyróżnienia:
Organizatorzy przewidują dla zwycięzców nagrody rzeczowe. O podziale nagród
decydować będzie Jury.
Skład Jury zostanie ogłoszony w dniu konkursu.
Werdykt Jury jest ostateczny i nieodwołalny.
9. Uwagi końcowe:
Nadesłanie lub dostarczenie osobiste karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem
warunków niniejszego regulaminu.
Wszelkich informacji o konkursie udzielają pracownicy ZCK
tel. (068) 38 60 874 lub (068) 38 47 945 w godzinach pracy ZCK.

UWAGA!!!
Konkurs recytatorski “Nadobrzanka” jest zarazem etapem gminnym
63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, dotyczącego młodzieży ponadgimnazjalnej,
więc uczestników obowiązuje również regulamin tego konkursu.
Jest w nim mowa o kategoriach: poezja śpiewana, wywiedzione ze słowa i teatr
jednego aktora. Jeśli będą chętni, również w tych kategoriach przeprowadzimy konkurs.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
Kontakt:
Zbąszyńskie Centrum Kultury, ul. Powstańców Wlkp. 12, 64 – 360 Zbąszyń, tel. (068) 38 60 874,
tel. Dyr. (068) 38 47 945, fax (068) 38 47 946, e – mail: kultura.zbaszyn@gmail.com

Karty zgłoszenia do pobrania znajdują się na stronie zck.org.pl w zakładce aktualności.

