„ Kiedy trzeba…”
Wojewódzki konkurs recytatorski dla młodzieży gimnazjalnej oraz klas szóstych
i siódmych szkoły podstawowej

Kobieta w roli głównej
Kobieto! puchu marny! ty wietrzna istoto!
Postaci twojej zazdroszczą anieli,
A duszę gorszą masz, gorszą niżeli!...

A. Mickiewicz
„
Patronat Honorowy
prof. dr hab. Kazimierza Ożoga
Regulamin konkursu recytatorskiego
1. Cele konkursu
 Propagowanie piękna poezji i prozy polskiej.
 Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży.
 Rozwijanie poprzez literaturę wrażliwości i emocjonalności młodzieży.
 Uświadomienie uczniom związku literatury z historią naszego kraju.
 Zwrócenie uwagi na postać kobiety jej rolę, pozycję i piękno.
2. Warunki regulaminowe
 Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów oraz uczniów klas szóstych
i siódmych szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego.
 Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż 3 uczniów.
 Uczestnicy recytują wiersze lub fragmenty prozy poświęcone kobietom, czyli
o kobietach lub dla kobiet, których temat związany jest z kobietami a także
w hołdzie dla kobiet, dowolnie wybranych poetów i pisarzy polskich.
 Czas trwania jednej prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut.
 Zgłoszenia udziału należy dokonać na załączonej karcie zgłoszenia.
3.Jury
 Komisję konkursową powołuje organizator.
 W skład komisji wchodzi 5 osób.
 Decyzja komisji jest ostateczna.
4.Jury dokona oceny wg następujących kryteriów:
 Dobór repertuaru.
 Znajomość tekstu.
 Interpretacja utworu.
 Ogólny wyraz artystyczny
 Uczestnicy oceniani będą w kategorii:
1. Recytacja klasyczna.

5. Organizator
 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim, ul. Lubelska 41
6. Czas i miejsce konkursu
 27 października 2017 roku, godz. 10.00, Miejsko Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji - sala widowiskowa, Sokołów Młp. ul. Lubelska 5.
7. Pisemne zgłoszenia do konkursu ( karta zgłoszenia) należy kierować na adres:
 Zespół Szkół im. Jana Pawła II ul. Lubelska 41 36 – 050 Sokołów Młp.,
składać w sekretariacie lub na e-mail: mskula@op.pl do dnia 14 października
2017 roku. Po upływie wyznaczonego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
8. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.
Kontakt telefoniczny:
Stanisław Kula – tel. 608 347 146

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

Imię i nazwisko uczestnika
…………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tytuł przygotowanego utworu
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna
…………………………………………………………………………………

