REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
SŁOWAMI JULIANA TUWIMA
Cele konkursu:
ukazanie piękna poezji Juliana Tuwima i rozwijanie zainteresowania
twórczością wybitnego poety,
rozwijanie zdolności i doskonalenie umiejętności recytatorskich,
rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury
żywego słowa,
budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów
Organizator konkursu:
Wójt Gminy Wierzchosławice – Wiesław Rajski
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Mikołajowicach
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
Rozgrywać się będzie w dwóch grupach wiekowych:
A) uczniowie klas I – III
B) uczniowie klas IV – VI
2. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie dwóch uczestników
w każdej kategorii wiekowej
3. Uczestnicy indywidualnie recytują dowolnie wybrany wiersz Juliana
Tuwima.
4. Czas prezentacji jednego recytatora nie może przekraczać 3 minut.
5. Prezentacje recytatorskie nie mogą być wzbogacone o środki teatralne
(ruch, gest, rekwizyty, podkład muzyczny).
Założenia organizacyjne:
1. Termin
Konkurs odbędzie się 5 czerwca 2013 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej
im. M. Kopernika w Mikołajowicach.
2. Prezentacje uczestników ocenione zostaną przez niezależne jury w składzie: Wójt
gminy Wierzchosławice lub reprezentant Urzędu Gminy oraz członkowie powołani przez
organizatorów.
3. Jury w swojej ocenie uwzględni:





dobór tekstu do możliwości uczestnika,
interpretację,
kulturę słowa,
ogólny wyraz artystyczny.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie kart zgłoszenia do 10 maja 2013 r.
Karty można dostarczać pocztą, faksem i poprzez Internet.
5. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny
przez Jury w dniu konkursu.

6. Jury przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia.
7. Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury.
8. Wykonawcy oraz ich opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji
delegującej.
9. Wszelkich informacji udzielą odpowiedzialni za organizację konkursu nauczyciele
Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach: Mirosław Grzegórzek, Teresa Ziółkowska
i Małgorzata Kubik. Numer telefonu do szkoły: 14 679 7258.
Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia uczniów znajdują się również na stronie
internetowej: www.spmikolajowice.edu.pl
Zgłoszenia można przesłać na adres e-mailowy: szkolamikolaja@interia.pl

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW DO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
SŁOWAMI JULIANA TUWIMA
Szkoła ………………………………………………………………………………………………………..
Po zapoznaniu się z regulaminem Konkursu Recytatorskiego zgłaszam udział uczniów:
I RECYTATOR (klasy I – III)
1. Imię i nazwisko
...........................................................................................................................................
2. Klasa: ………………………........................................................................................
3. Recytowany utwór (tytuł, czas recytacji)
…………………………………......................................................................................................
4. Nauczyciel – opiekun:
..............................................................................................................................................
II RECYTATOR (klasy I – III)
1. Imię i nazwisko
...............................................................................................................................................
2. Klasa: ……………………….. ...................................................................................................
3. Recytowany utwór (tytuł, czas recytacji)
………………………………….........................................................................................................
4. Nauczyciel – opiekun:
................................................................................................................................................
I RECYTATOR (klasy IV – VI)
1. Imię i nazwisko
...............................................................................................................................................
2. Klasa: ……………………….....................................................................................................
3. Recytowany utwór (tytuł, czas recytacji)
………………………………….........................................................................................................
4. Nauczyciel – opiekun:
................................................................................................................................................
II RECYTATOR (klasy IV – VI)
1. Imię i nazwisko
..............................................................................................................................................
2. Klasa: ………………………..................................................................................................
3. Recytowany utwór (tytuł, czas recytacji)
…………………………………......................................................................................................
4. Nauczyciel – opiekun:
..............................................................................................................................................

