
 
Regulamin 

 

 
Zapraszamy do udziału w XXI Konkursie Recytatorskim uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Mamy nadzieję, że i w tym 
roku Konkurs Recytatorski stworzy młodym ludziom nową szansę na poszukiwanie najlepszej interpretacji dzieł największych 
mistrzów pióra. Zachęcamy do sięgania po teksty nowe, rzadko prezentowane, a mówiące o tym, co jest naprawdę bliskie 
młodym recytatorom. 
 
I. ADRESACI  
Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Realizowany jest w czterech grupach wiekowych: 
1 grupa wiekowa (przedszkola), 2 grupa wiekowa (klasy I-III), 3 grupa wiekowa (klasy IV-VI), 4 grupa wiekowa (gimnazja). 
Udział w Konkursie Recytatorskim tylko po eliminacjach w szkołach i przedszkolach. 
 
II. REPERTUAR  
Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy nie prezentowany w innych konkursach, tematyka tekstu  
jest dowolna. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu.  
1. Czas prezentacji określa się następująco: 

 dla przedszkoli i 2 grupy wiekowej do 2 min.   
 dla 3 i 4 grupy wiekowej - do 5 min.   

2. Kategorie konkursu określa się następująco: 
 recytacja,   
 „wywiedzione ze słowa” (dowolna forma jednoosobowej prezentacji tekstu).  

 
III. KRYTERIA OCENY  
Jury ocenia recytatorów w kategoriach uczniów klas I-III, IV-VI i gimnazjów. Oceniany jest dobór repertuaru (jego wartość 
artystyczna, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora), poprawność dykcyjna, interpretacja 
utworu i ogólny wyraz artystyczny. W skład komisji oceniającej nie mogą wchodzić instruktorzy lub nauczyciele, 
których uczniowie biorą udział w konkursie. 
 
IV. PREZENTACJE POWIATOWE   

 Prezentacje powiatowe organizuje Słubicki Miejski Ośrodek Kultury 28.04.2016. Karty zgłoszenia wysyła 
organizator BPMiG w Cybince. 
 

V. PREZENTACJE WOJEWÓDZKIE  
 Laureaci prezentacji powiatowych zostaną zawiadomieni pocztą elektroniczną o dokładnym terminie występu.   
 Laureaci prezentacji powiatowych przyjeżdżają na prezentacje wojewódzkie na koszt własny.  
 Opłatę akredytacyjną 10 zł za udział w prezentacjach wojewódzkich ponosi uczestnik. Szczegółowe informacje 

o prezentacjach wojewódzkich po zakończeniu prezentacji powiatowych.   
 Prezentacje wojewódzkie odbędą się: 

19 maja 2016 r. w Gminny Ośrodku Kultury w Kargowej – szkoły podstawowe  
20 maja 2016 r. w Żagańskim Centrum Kultury – gimnazja  

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Karty zgłoszenia do pobrania na www.biblioteka-cybinka.pl.   
2. Ostateczna interpretacja powyższych zapisów, a także prawo rozstrzygania kwestii spornych nieujętych w regulaminie, 
przysługuje organizatorom.    
3. Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014r poz. 1182 ze zm.) 
informujemy, że: administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, ul. Henryka Sienkiewicza 11 
65-431 Zielona Góra oraz partnerzy powiatowi realizujący w placówkach program PRO ARTE (dane dostępne na 
www.rcak.pl); dane osobowe zbierane są w celu realizacji programu PRO ARTE oraz promocji portalu lubuskiekultura.pl, 
biblioteka-cybinka.pl, ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; podanie danych jest 
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału  
w konkursie.  

 


