
REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

„Magia żywego słowa oczami polskich poetów” 

1. Organizator:  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice 

2. Cele konkursu:  

 Popularyzacja i promocja talentu dzieci i młodzieży. 

 Odkrycie i wspieranie talentów recytatorskich, poszukiwanie nowatorskich 

interpretacji znanych utworów literackich i poetyckich.  

 Dbałość o kulturę słowa.  

 Pobudzanie aktywności twórczej.  

 Doskonalenie  warsztatu artystycznego poprzez udział w konkursie.  

Warunkiem uczestnictwa  jest zgłoszenie we właściwym terminie udziału uczestnika (ucznia) w 

konkursie oraz przygotowania repertuaru odpowiadającego wybranej kategorii konkursowej. Szkoła 

może zgłosić maksymalnie trzech uczestników w każdej kategorii wiekowej. Każdy uczestnik konkursu 

przygotowuję do recytacji wiersze lub fragment prozy wybranych polskich autorów.  

Instytucje macierzyste/szkoły/placówki wychowawcze: zobowiązane są do osobistego dostarczenia 

lub przesłania karty zgłoszeniowej do organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 19.03.2018r. 

na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice; ul. Pomorska 1; 77 – 230 Kępice. E – mail 

biblioteka@kepice.pl  

Repertuar zgłoszony w karcie uczestnictwa nie może być zmieniony.  

3. Uczestnicy konkursu prezentują utwory o dowolnej tematyce i występują w trzech 

kategoriach:  

 I – III – recytacja dwóch utworów poetyckich (do 6 min) 

 IV – VI – recytacja dwóch utworów poetyckich lub jednego utworu poetyckiego oraz 

fragmentu prozy (do 7 min)  

 Gimnazjum  - recytacja jednego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy 

 (do 8 min)  

4. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności występu  poszczególnych osób 

biorących udział w konkursie.  

5. W pracy komisji konkursowej wezmą udział specjaliści współpracujący z organizatorem.  

6. Jury oceniać będzie: dobór repertuaru (wartości artystycznej utworów, ich dobór do 

możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku), interpretacja utworu (odkrywcza, 

zaskakująca, oryginalna, konsekwentna), kultura słowa ( dykcja oraz emisja głosu), ogólny 

wyraz  artystyczny.  

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia  w każdej kategorii wiekowej.  

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.  

 

Termin konkursu: 22.03.2018r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Bibliotece Publicznej w 

Kępicach (sala szkoleniowa). Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatora 

placówki do dnia 23.03.2018r.  
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