REGULAMIN
VIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
„KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ”
pod hasłem „Wolni i niepodlegli”
1. Organizator: Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Majora
Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal" w Dobromierzu
2. Cele konkursu:
 Upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości.
 Promowanie kreatywności w podejściu do hasła „Wolni i Niepodlegli” tak, by skłonić
młodzież do stworzenia własnej, indywidualnej definicji wolności i niepodległości
poprzez wypowiedzi artystyczne.
 Podnoszenie świadomości o wydarzeniach związanych z odzyskaniem
i odbudową państwowości.
 Podkreślenie różnorodności działań i dążeń, prowadzących do niepodległości.
 Wzmacnianie poczucia wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję
państwową i narodową - wolność, solidarność oraz poszanowanie godności
człowieka.
 Propagowanie wśród młodego pokolenia postawy miłości do Ojczyzny.
 Kształtowanie wrażliwości na piękno poetyckiego języka oraz kulturę słowa.
 Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci.
 Promowanie utalentowanej młodzieży.
 Wymiana doświadczeń nauczycieli oraz uczniów.
 Upamiętnienie 100-lecia odzyskania niepodległości.

3. ZASIĘG KONKURSU:
ogólnopolski

4. TERMIN KONKURSU:


21 kwietnia 2018 r., godz. 1000

5. MIEJSCE KONKURSU:
Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” w Dobromierzu
ul. Włoszczowska 5, 29- 120 Kluczewsko

6. REGULAMIN KONKURSU:
- Konkurs jest imprezą otwartą, w której udział mogą wziąć dzieci i młodzież oraz osoby
dorosłe ze szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół średnich i powyżej.
- Konkurs skierowany jest do recytatorów indywidualnych.
- Tematem przewodnim jest hasło „Wolni i Niepodlegli”. Zachęcamy do sięgania po
repertuar świadczący o kreatywnym i własnym podejściu do znaczenia słów „wolność”
i „niepodległość”.
- Każdy z uczestników przygotowuje jeden wiersz i fragment prozy związane z tematem
przewodnim. Łączny czas trwania prezentacji jednego recytatora w kategorii klas I- III
i IV – V nie może przekraczać 5 minut, a w pozostałych kategoriach 7 minut.
- Kategorie wiekowe:
1. szkoły podstawowe klasy I-III (wiersz i proza )
2. szkoły podstawowe klasy IV-V (wiersz i proza )
3. szkoły podstawowe klasy VI-VII (wiersz i proza )
4. uczniowie klas gimnazjalnych (wiersz i proza)
5. uczniowie szkół średnich i powyżej (wiersz i proza)
 W poszczególnych kategoriach wiekowych uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy
potwierdzające ich udział w konkursie, laureaci - wyróżnienia i nagrody rzeczowe.
Opiekunowie wykonawców otrzymają podziękowania za przygotowanie młodzieży do
konkursu.
 W jednej kategorii wiekowej można zgłosić maksymalnie 1 wykonawcę ze szkoły.
Prosimy o przeprowadzenie wcześniejszych eliminacji szkolnych.
- Zgłoszenia należy kierować pod nr tel. (44) 781 48 59, a kartę zgłoszenia należy
obowiązkowo przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” w Dobromierzu
Dobromierz, ul. Włoszczowska 29- 120 Kluczewsko
lub e-mailem na adres:zpsdobromierz@poczta.fm
- Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2018r.
- Trzyosobowe Komisje Konkursowe w poszczególnych kategoriach wiekowych, powołane
przez organizatora, oceniać będą dobór repertuaru dostosowany do tematyki konkursu, wieku
i możliwości recytatorskich, walory głosowe, własną interpretację utworu, indywidualność
artystyczną.
- Wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się po przesłuchaniach konkursowych podczas
uroczystej części artystycznej.

- Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorom prawa do
nieodpłatnego wykorzystania i rejestracji występu.
- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

7. PRZEPISY OGÓLNE:
- Nie ma możliwości zmiany repertuaru zgłoszonego do konkursu.
- Kolejność prezentacji ustala organizator.
- Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
- Wszelkie ewentualne zmiany dotyczące terminu lub godziny konkursu podane zostaną tylko
zainteresowanym, którzy w wyznaczonym czasie zgłoszą swój udział w eliminacjach.
- Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatorów ich
wizerunku oraz materiałów konkursowych.
- Wszelkie informacje udzielane będą pod numerem telefonu (44)7814859.
- Szkoły uczestniczące w konkursie otrzymują:
• Regulamin konkursu
• Kartę zgłoszenia do konkursu

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

……………………………..
pieczęć placówki delegującej

KARTA ZGŁOSZENIA
DO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ”

Imię i nazwisko ………………………...................................................................................
Adres i telefon szkoły ……………………..............................................................................
………………………………………………………………………………………………..
Kategoria wiekowa* …………………………………………………………………………
Repertuar (tytuł, autor):
Wiersz:.......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
Proza:........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
Nauczyciel – opiekun: ……………………………………………………………………….

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem i w pełni akceptuję jego warunki.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą
z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.). oraz
dokumentację zdjęciową i filmową w celu wykorzystania jej do promocji konkursu.
……………………………….. …………………………………
podpis uczestnika
podpis rodzica / opiekuna
* - kategorie wiekowe są następujące:
1- kl. I-III SP, 2- kl. IV-V SP, 3- kl. VI-VII SP, 4- gimnazjum, 5- uczniowie szkół średnich
i powyżej

Kategoria A: klasy I – III szkoły podstawowe
Kryteria oceny:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nazwisko i imię

,

,

,

.

Kategoria I: klasy I – III szkoły podstawowej

Lp.

Nazwisko i
imię

1.

Kryteria oceny:
dobór
repertuaru

kultura
słowa

2.
3.

„Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo”
Moja Niepodległa
Droga do wolności
Wolność
Dla Niepodległej
Wolna Niepodlegla
Cele konkursu:
* zainteresowanie uczniów historią naszego narodu,
* budzenie uczuć patriotycznych,
* kształtowanie kultury żywego słowa,
* rozwijanie zdolności recytatorskich.
Patronat nad konkursem objął:

sposób
interpretacji

ogólny
wyraz
artystyczny

Razem

