
                              REGULAMIN
 
1.   Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą.

2.   Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru  nie
       prezentowanego w poprzednich konkursach recytatorskich.
       Repertuar zgłoszony i wykonywany w przeglądzie stopnia      
       najniższego, nie może być zmieniony w stopniu wyższym.
      Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję   
      (np. szkołę, ośrodek kultury, klub   czy   świetlicę)                                   

3.  Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie
 KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora najniższego 
stopnia konkursu-w terminie przez niego ustalonym.

4. W konkursie uczestniczyć mogą osoby uczęszczające do szkół 
podstawowych i gimnazjów.

5. Konkurs prowadzony jest w drodze eliminacji:
-przeglądy szkolne
-przeglądy miejsko- gminne 

6. 58 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w 
formie dwóch turniejów- dla szkół podstawowych i gimnazjów;
-turniej recytatorski
-turniej-wywiedzione ze słowa

7. CELE KONKURSU  
- zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką recytacji i kulturą słowa
-motywacja uczniów do poszerzania znajomości literatury i poezji
-doskonalenie pracy z tekstem jako narzędziem opisu języka i                 
wyrażania własnych doznań. 

     

         TURNIEJ  RECYTATORSKI

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjów. Konkurs obejmuje uczniów w następujących 
kategoriach wiekowych:                         

                          
      - klasy I-III
      - klasy IV-VI
      - gimnazja

   
    2.    Każdy uczestnik konkursu przygotowuje do prezentacji

             2 utwory o dowolnej tematyce:
           - krótki fragment prozy  i utwór poetycki

           Czas prezentacji obydwu utworów nie może przekroczyć 7 minut.

    WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

1.   Obowiązują następujące zasady;
     - Uczestnicy występują bez podziału na kategorie,
     - repertuar jest dowolny(np. wiersz lub jego fragment

          - monolog literacki, collage tekstów) 
      Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie

           słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem,ruchem,rekwizytem)
  Czas występu nie może przekroczyć 7 minut

 



2.  W turnieju “ Wywiedzione ze słowa” Jurorzy uwzględniają: 
-celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku,
  elementów scenografii i innych wspomagających interpretację)
- kompozycję sceniczną występu

3.    Do oceny  prezentacji konkursowych powołane zostaną
przez organizatorów przeglądów Sądy Konkursowe właściwe 
dla stopnia przeglądu.

     4.   W skład Jury wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji,kultury,
           mowy,literatury,reżyserii oraz muzyki,którzy dokonują oceny wg.   
           następujących kryteriów:

- dobór tekstów do możliwości wykonawczych recytatora
- interpretacja tekstu
- kultura słowa
- ogólny wyraz artystyczny,

5.  Uczestnicy  przeglądów  wszystkich  stopni  otrzymają  dyplomy  
        i nagrody, ufundowane przez organizatorów i współorganizatorów

          UWAGA:
          W roku bieżącym odbędzie się tylko etap miejsko-gminny
           Konkursu Recytatorskiego.
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