
61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
dla szkół podstawowych i gimnazjów

eliminacje miejsko-gminne
Myślenice 2016 r.

REGULAMIN  

1. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą skierowaną do uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Myślenice.

2. Organizatorem konkursu jest Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach, natomiast 
fundatorem nagród Miasto i Gmina Myślenice.

3. Celem konkursu jest: 
- rozbudzenie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
- zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką recytacji,
- motywacja uczniów do poszerzania znajomości literatury i poezji,
- rozwijanie ekspresji i wyobraźni.

4. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru, który nie był prezentowany w poprzednich 
konkursach recytatorskich. 

5. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję  (np. szkołę, ośrodek kultury, klub 
czy świetlicę, amatorski teatr).

6. Konkurs prowadzony jest w drodze eliminacji:
   - przeglądy szkolne,
   - przegląd miejsko- gminny odbywający się w MOKiS w dniach:

 12 IV 2016 r - szkoły podstawowe,
 13 IV 2016 r - gimnazja.

Ze względu na większą ilość zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyznaczenia dodatkowego 
dnia przesłuchań. Terminy i kolejność poszczególnych prezentacji zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej mokis.myslenice.pl.

7. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie karty uczestnika osobiście w sekretariacie MOKiS lub 
mailowo na adres mokis.art@gmail.com do dnia 22 marca 2016 roku.

Wszystkie szkoły uczestniczące w konkursie zobowiązane są do przeprowadzenia szkolnych eliminacji 
oraz zgłoszenie do konkursu tylko najlepszych recytatorów.

8. Maksymalna ilość zgłoszonych recytatorów z jednej szkoły zależy od ilości uczniów w szkole 
podstawowej w klasach I-III oraz w klasach IV-VI niezależnie od tego czy występują w kategorii 
Turniej Recytatorski czy Wywiedzione ze Słowa. 

Ilość uczniów w szkole  
w klasach I-III, 

Maksymalna ilość
recytatorów
z klas I-III

Ilość uczniów w szkole  
w klasach IV-VI, 

Maksymalna ilość
recytatorów
z klas IV- VI

do 50 uczniów 4 do 50 uczniów 4

do 100 uczniów 6 do 100 uczniów 6

do 150 uczniów 8 do 150 uczniów 8

do 200 uczniów 10 do 200 uczniów 10

do 250 uczniów 12 do 250 uczniów 12

do i powyżej 300 uczniów 15 do i powyżej 300 uczniów 15

Lista przyznanych limitów dla poszczególnych szkół zawiera załącznik nr 1.

Gimnazja mają możliwość zgłoszenia nieograniczonej liczby recytatorów.  



9. Konkurs Recytatorski przeprowadzany jest w formie dwóch turniejów:
   - Turniej Recytatorski,
   - Turniej „Wywiedzione ze Słowa”.

10. Uczestnicy turnieju recytatorskiego oraz wywiedzione ze słowa występują w trzech kategoriach 
wiekowych:                      
   - Szkoła Podstawowa klasy I-III,
   - Szkoła Podstawowa klasy IV-VI,
   - Gimnazja.

11. Repertuar:

- w przypadku Turnieju Recytatorskiego repertuar obejmuje 2 utwory o dowolnej tematyce: krótki 
fragment prozy i utwór poetycki.  Czas prezentacji  nie może  przekroczyć 5 minut,

- w przypadku Turnieju Wywiedzione ze Słowa 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, z ruchem, z rekwizytem, z elementami pantomimy)
Czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.

12. W skład jury wchodzą fachowcy z rożnych dziedzin kultury: teatru, literatury oraz reżyserii.
Jury dokonuje oceny według następujących kryteriów:
    - dobór tekstów do możliwości wykonawczych recytatora, 
    -  interpretacja utworu,
    - kultura słowa,
    - ogólny wyraz artystyczny.
Dodatkowo w turnieju „Wywiedzione ze słowa” jury uwzględnia: 
     - celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, scenografii i innych elementów 
       wspomagających interpretację),
     - kompozycję sceniczną występu.

13. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Miasto i Gminę Myślenice.
14. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem zgody:

            - na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na publikację nazwisk
               zwycięzców na stronach internetowych MOKiS i w prasie lokalnej,

- na utrwalanie swojego wizerunku za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych 
uczestników konkursu i umieszczenie ich wizerunku na stronach internetowych MOKiS, w materiałach 
promocyjnych MOKiS i w prasie lokalnej.
 

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
   ul. J. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, 
   tel 12 272-15 -11
   e-mail:mokis.art@gmail.com



Załącznik nr 1 do Regulaminu 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

dla szkół podstawowych i gimnazjów
Myślenice 2016 r.

Maksymalna ilość zgłoszonych recytatorów z jednej szkoły zależy od ilości uczniów w szkole podstawowej 
w klasach I-III oraz w klasach IV-VI niezależnie od tego czy występują w kategorii Turniej Recytatorski czy 
Wywiedzione ze Słowa. 

Limity dla poszczególnych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice:

LP Szkoła Podstawowa Maksymalna ilość recytatorów
z klas I-III

Maksymalna ilość recytatorów
z klas IV- VI

1 SP Nr 2 M-ce 15 15

2 SP Nr 3 M-ce 15 10

3 SP Nr 4 M-ce 8 6

4 SP Nr 5 M-ce 4 ---------------

5 SP Nr 6 M-ce Chełm 4 4

6 SP w Bęczarce 4 4

7 SP w Borzęcie 6 4

8 SP w Bysinie 6 6

9 SP w Drogini 6 6

10 SP w Głogoczowie 8 6

11 SP w Jasienicy 4 6

12 SP w Jaworniku 10 8

13 SP w Krzyszkowicach 8 6

14 SP w Osieczanach 6 6

15 SP w Polance 4 4

16 SP w Porębie 4 4

17 SP w Trzemeśni 8 8

18 SP w Zasani 4 4

19 SP w Zawadzie 4 4

20 Montessori School 4 ------------


