KARTA ZGŁOSZENIA

XIII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
1. Nazwisko i imię recytatora……………………………………………………………...
2. Szkoła………………………………………………………….Klasa…………………..
3. Kod, miejscowość……………………………………………………………………….
4. Gmina……………………………………,ulica………………………………………...
5. Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego………………………………………..
6. Repertuar
Tytuł

Autor

Czas

Poezja

Proza

7. Ocena
L.p.

Kryterium

Punktacja
Poezja

1.
Dobór repertuaru
2.

Kultura słowa
(dykcja,modulacja,
intonacja, akcent)

3.
Interpretacja

4.
Ogólny wyraz
artystyczny
Razem

Proza

Uwagi

REGULAMIN
XIII POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATOSKIEGO
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. Miarki w Rydułtowach
Współpraca: PODN Wodzisław Śl.
Honorowy patronat: Burmistrz Miasta Rydułtowy Kornelia Newy
Zapraszamy Was na spotkanie z piękną polszczyzną, twórczym
poszukiwaniem nowych sposobów interpretacji wybranych fragmentów prozy oraz poezji.
I Warunki regulaminowe
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej.
2. Przy doborze repertuaru należy kierować się kryteriami:
 wartości literackie, artystyczne, wychowawcze utworu.
 dobór dostosowany do możliwości percepcyjnych recytatora.
3. Uczestników konkursu recytatorskiego obowiązuje przygotowanie 2 utworów:
poetyckiego oraz fragmentu prozy.
4. Łączny czas prezentacji obu utworów nie może przekraczać 5 minut.
5. Tematyka utworów prezentowanych w konkursie: dowolna.
6. Oceny prezentacji utworów dokona jury, które powołają organizatorzy konkursu. Jury
zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.
7. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.
8. W ocenie recytatora będą brane pod uwagę następujące elementy:
 Dobór repertuaru (dopasowany do możliwości percepcyjnych recytatora).
 Kultura słowa.
 Interpretacja tekstu ( zgodna z treścią utworu, odkrywcza, zaskakująca).
 Ogólny wyraz artystyczny.
9. Ogłoszenie wyników nastąpi tego samego dnia, po obradach jury.
10. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie organizatorom Karty zgłoszenia i Karty
uczestnictwa.
11. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza zgodę na jego regulamin.

II Sprawy organizacyjne
1. Etap miejski, gminny organizują placówki oświatowe, kulturalne wskazane przez
organy prowadzące.
2. Do etapu powiatowego dopuszczeni są laureaci konkursów miejskich oraz gminnych
( 3 uczniów z każdej gminy, zaś z Wodzisławia Śl. 5).
3. Konkurs Powiatowy odbędzie się dnia 22 marca 2018 r. w RCK w Rydułtowach
o godz. 900/ ul. Strzelców Bytomskich 9a/.
4. W dniu Konkursu, o godz. 8.30, należy się zarejestrować i przedłożyć Kartę
uczestnictwa.
5. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy nadesłać do 15.03.17r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. Miarki
ul. M. Kolbego 5
44-280 Rydułtowy
Fax: 032 4578452 wew. 22, e-mail: sp-1rydultowy@wp.pl Aldona Skrzyszowska

KARTA UCZESTNIKA XIII POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
(Dane zawarte w karcie uczestnika wykorzystywane są tylko w związku z organizacją
Konkursu.
Dyrektor szkoły odpowiada za przygotowanie karty zgodnie z załączonym wzorem).
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwisko ucznia:………………………………………………………………..
Imię ucznia:……………………………………………………………………..
Pełna nazwa szkoły: …………………………………………………………….
Klasa: …………………………………………………………………………….
Adres szkoły: ……………………………………………………………………

6. Gmina / Miasto:…………………………………………………………………
7. Nr tel. szkoły: ……………………………………………………………………
8. Imię i nazwisko, osoby przygotowującej ucznia do Konkursu:
……………………………………………………………………………………

………………………..
data

………………………………..
podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu
mojego dziecka na stronach internetowych Organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.
zm.).
………………… …………………………………………………
Data
imię, nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…………………
podpis

