
Regulamin konkursu recytatorskiego poezji patriotycznej 
   
1. ORGANIZATOR:
    Gminny Ośrodek Kultury - ZAMECZEK w Bliżynie

2. CELE KONKURSU:
       Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.
       Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji.
       Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej.
       Poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu człowieka.  
       Kształtowanie postaw patriotycznych.
       Uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

3. UCZESTNICY

      Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 
      z terenu gminy Bliżyn 

●każdy uczestnik prezentuje po jednym wybranym wierszu o tematyce patriotycznej,
             którego czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut (komisja zastrzega sobie
             możliwość przerwania dłuższego występu); 

● możliwa jest recytacja wiersza z podkładem muzycznym, charakteryzacją lub rekwizytem;
● uczestnicy występują w czterech kat. wiekowych:

              - przedszkola
              - kl. I – III
              - kl. IV – VI
              - kl. VII - gimnazjum

● każda placówka może zgłosić po pięć osób w każdej kategorii.   

4. KRYTERIA OCENY 
      Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów: 

● dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie ● interpretacja tekstu ● kultura słowa 
● ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ). 
   

5. WARUNKIEM UDZIAŁU :
 ●jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie i przesłanie na adres Organizatora (poczta, 

             e-mail: gokblizyn@wp.pl) lub dostarczenie osobiście karty zgłoszenia do 31.10.2018 r. 
            (do pobrania na stronie www.gokblizyn.pl )

● udział dziecka w konkursie jest jednocześnie akceptacją jego rodzica/opiekuna prawnego
             do publikowania listy laureatów oraz zdjęć z prezentacji na stronie internetowej GOK 
             i w mediach lokalnych zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
             danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. TERMIN KONKURSU: 7 listopad 2018 r.

7. MIEJSCE:  Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie, Plac Broel - Platerów 4, 26-120 Bliżyn
   
8. ROZPOCZĘCIA KONKURSU:  godz. 10.00

9. NAGRODY: 
●  laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe. 
● laureaci wystąpią podczas koncertu z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości w dniu 

              11 listopada.

10. KONTAKT W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH KONKURSU:  
                                       Dyrektor GOK - Katarzyna Skarus tel. 41 2541 676, 692 327 291

http://www.gokblizyn.pl/


Karta zgłoszenia
konkurs recytatorski poezji patriotycznej
 „Kiedy mówię Ojczyzna, myślę...”

1. Imię i Nazwisko ......................................................................
    
          ................................................................................................
     
     2.  Szkoła .....................................................................................

     3.  Klasa / kategoria.....................................................................

     4.  Tytuł utworu i autor ................................................................

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

…...........................................................................................

      5.  Imię i nazwisko opiekuna ....................................................

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

       6. Tel. ........................................

     

                                        


