DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY

PEGAZIK

KONKURS RECYTATORSKI

REGULAMIN

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
2. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach:
a/ młodsi - klasy IV - VI SP
b/ starsi - klasy I – III gimnazjum
3. W kategorii młodsi uczestnicy wykonują jeden utwór - wiersz lub fragment prozy.
Czas prezentacji do 4 minut.
4. W kategorii starsi uczestnicy wykonują dwa utwory: wiersz i fragment prozy.
Łączny czas prezentacji do 8 minut.
5. Prezentowane utwory mogą być dowolnie wybrane (z wydanych drukiem),
najlepiej spoza kanonu lektur i podręczników szkolnych.
6. Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach konkursu ten sam repertuar
(chyba, że jury zaleci jego zmianę).
7. Prezentacje ocenia powołane przez organizatorów jury.
8. Kryteria oceny:
a/ dobór repertuaru ( wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości
wykonawczych uczestnika )
b/ interpretacja utworów
c/ kultura słowa
d/ ogólny wyraz artystyczny.
ETAPY KONKURSU
1. Etap pierwszy - eliminacje szkolne.
2. Zgłoszenia reprezentantów szkół do etapu drugiego należy dokonać poprzez przesłanie
na Dzierżoniowski Ośrodek Kultury kart zgłoszeń
3. W drugim etapie szkołę reprezentuje do 4 laureatów w każdej kategorii.
4. Etap drugi - eliminacje miejskie odbywają się w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury
(sala kameralna „Pegaz”)
5. Jury eliminacji drugiego etapu kwalifikuje uczestników do etapu powiatowego
w ilości do sześciu zwycięzców w każdej kategorii.
Koordynator imprezy: Kinga Zych tel. 74 64 64 631, e-mail: kinga@dok.pl

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do zmian.

KARTA ZGŁOSZENIA
Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia !

(Imię, nazwisko oraz repertuar proszę wpisać literami drukowanymi)
1. Imię i nazwisko uczestnika ( LITERAMI DRUKOWANYMI )
…………………………………………………………………………………………...
2. Klasa ..................................................................................................................
3. Kategoria w konkursie ..........................................................................................
4. Imię i nazwisko opiekuna artystycznego .................................................................
5. Szkoła - dokładna nazwa i adres
.................................................................................................................................
6. Repertuar ( LITERAMI DRUKOWANYMI )


wiersz:
autor ..............................................................................................
tytuł ..............................................................................................



proza
autor ..............................................................................................
tytuł ..............................................................................................

7. Decyzje sądów konkursowych:
szkolnego
miejskiego
powiatowego
wojewódzkiego

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

