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********************************************************************************************************

Regulamin Gminnego Konkursu Recytatorskiego
„W kręgu poezji i prozy patriotycznej"
- dla uczniów klas IV- VIII szkoły podstawowej
Organizator:
* Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach
Współorganizatorzy:
* Stowarzyszenie przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach
* Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach
* Gmina Włoszakowice
Cele Konkursu:
* pielęgnowanie kultury języka ojczystego w szkołach Gminy Włoszakowice
* rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji
* krzewienie zamiłowania do literatury pięknej
* podtrzymywanie wśród młodzieży Gminy Włoszakowice postaw patriotycznych
* promowanie młodych talentów naszej Gminy
* popularyzacja polskiej poezji i prozy
* integracja dzieci z terenu Gminy Włoszakowice
Warunki uczestnictwa:
1. W turnieju mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy
Włoszakowice (Krzycko Wielkie, Bukówiec Górny, Jezierzyce Kościelne, Dłużyna,
Włoszakowice)
3. Rozgrywać się będzie w dwóch grupach wiekowych:
* uczniowie klas IV – VI
* uczniowie klas VII– VIII
4. Uczestnicy przygotowują:
- jeden utwór o tematyce patriotycznej w całości lub fragmentach albo kolaż tekstów
- łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut
- każdą szkołę może reprezentować maksymalnie dwóch uczestników w każdej
kategorii wiekowej

Data i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się 24 października 2022 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących
we Włoszakowicach.
Przesłuchania rozpoczną się o godz. 09:00 w auli szkoły.
Uczestnicy składają karty zgłoszeń do 20 października w sekretariacie szkoły
lub przesyłają zeskanowane dokumenty na adres e - mail: zso@wloszakowice.pl
Kryteria oceny i nagrody:
1. Organizator powołuje Komisję Artystyczną, która dokona oceny prezentacji według
następujących kryteriów:
- dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika i wieku
- interpretacja utworów
- kultura słowa
- ogólny wyraz artystyczny
2. Komisja Artystyczna przyzna I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
3. Decyzje Komisji Artystycznej są ostateczne.
Informacje dodatkowe:
Organizatorzy Turnieju zapewniają poczęstunek uczestnikom i osobom towarzyszącym.
Koszty przejazdu uczestników pokrywają placówki delegujące.

