Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie
oraz
Komenda Hufca Szczekocińsko-Włoszczowskiego
zapraszają na:

Konkurs Recytatorski

Regulamin konkursu
Współorganizator: Dom Kultury we Włoszczowie
Termin: 24 października 2017 roku; godzina 9.00.
Miejsce: Dom Kultury we Włoszczowie
Cele konkursu:
-

prezentacja i promowanie dorobku artystycznego dzieci i młodzieży,
tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
propagowanie piękna poezji i prozy polskiej wśród dzieci i młodzieży,
upowszechnianie kultury słowa i sztuki recytacji oraz różnorodnych form kultury,
budowanie i podtrzymywanie tożsamości kulturowej oraz kształtowanie wśród
dzieci i młodzieży postaw patriotycznych,
inicjowanie i wspieranie wielopokoleniowej aktywności artystycznej.

Uczestnicy: Uczestnikami mogą być zuchy, harcerze, instruktorzy oraz uczniowie,
którzy nie są zrzeszeni w organizacjach harcerskich. W bieżącym roku przewidziano
następujące limity: szkoły liczące do 100 uczniów (łącznie) – nie więcej niż 1 osoba w
danej kategorii; do 300 uczniów – 2 osoby; do 700 uczniów – 3 osoby; powyżej 700
uczniów – 4 osoby.
Zgłoszenia należy kierować pod nr tel. (41)3943048, a kartę zgłoszenia należy
obowiązkowo przesłać na adres:
Zespół Placówek Oświatowych nr 1
ul. Partyzantów 24,
29 – 100 Włoszczowa
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 17 października 2017 r.

Kategorie wiekowe:
Kategoria I: klasy I-III szkoły podstawowej
Kategoria II: klasy IV – VII szkoły podstawowej

Kategoria III: gimnazjum
Kategoria IV: szkoły ponadgimnazjalne
Kategoria V: osoby powyżej 19 lat

Repertuar: Każdy z uczestników przygotowuje jeden wiersz i fragment prozy
(związane z tematem wiodącym konkursu - czyli przedstawionym poniżej cytatem).
Łączna prezentacja w kategorii I nie może przekroczyć 5 minut, natomiast
w kategoriach pozostałych – 7 minut. Wszelkie gesty w czasie recytacji należy
ograniczyć do niezbędnego minimum.
Motto tegorocznego konkursu recytatorskiego stanowi fragment utworu "Ziemia
obiecana" Władysława Stanisława Reymonta, który zachęca do sięgnięcia po literaturę
poświęconą miejscom związanym z domem rodzinnym - naszą małą ojczyzną:

„...Ja chcę, żeby stawiali domy, żeby budowali fabryki, robili ulice, urządzali
komunikację, przeprowadzali drogi! Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace
wspaniałe, ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz.”

Kryteria oceny:
-

dobór repertuaru,
kultura słowa,
sposób interpretacji,
ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody: Laureaci konkursu zostaną wytypowani na eliminacje chorągwiane.
Dla wszystkich uczestników wskazanych wyborem jury przewidziano nagrody rzeczowe.

Postanowienia dodatkowe:
1.

Kosztu dojazdu uczestników i ich opiekunów na eliminacje hufcowe organizatorzy
nie zwracają.
2. Wszelkie zmiany dotyczące terminu lub godziny konkursu podane zostaną tylko
zainteresowanym, którzy w wyznaczonym czasie zgłoszą swój udział w eliminacjach.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatorów
wizerunku oraz materiałów konkursowych.

Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ !
Organizatorzy konkursu

Karta zgłoszenia
I. Uczestnik konkursu
1. Imię i nazwisko .....................................................................................
2. Data urodzenia / kategoria wiekowa .....................................................
3. Adres do korespondencji .......................................................................
..............................................................................................................
4. Adres e-mail ..........................................................................................
5. Instytucja, organizacja delegująca -adres .............................................
..............................................................................................................
II. Opiekun
1. Imię i nazwisko .....................................................................................
2. Adres e-mail .........................................................................................
3. Telefon kontaktowy ...............................................................................

Repertuar / autor- imię i nazwisko oraz tytuł utworu/
Poezja: .....................................................................................................
.....................................................................................................
Proza:

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

................................
miejscowość i data

................................
pieczątka instytucji/organizacji

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

podpis osoby reprezentującej instytucję

