V POWIATOWY
KONKURS RECYTATORSKI
POLSKIEJ POEZJI I PROZY
dla uczniów szkół podstawowych
Mińsk Mazowiecki, 10 marca 2014r.

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Mińsku Mazowieckim
ZAPRASZA
uczniów szkół podstawowych
do udziału w Konkursie

REGULAMIN
 Bieżący rok został ogłoszony Rokiem Rodziny. Włączając się w jego obchody,
proponujemy temat tegorocznego Konkursu „Rodzina na poważnie i wesoło”.
 Uczestnicy wystąpią w dwóch grupach wiekowych:
- klasy I – III
- klasy IV – VI
 Każdy recytator przygotowuje jeden wiersz lub fragment prozy poświęcony rodzinie.
Utwór powinien odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy. Występ nie powinien przekroczyć
5 minut (bardzo prosimy o przestrzeganie tego czasu).
 Każda szkoła może zgłosić do 2 uczniów w każdej kategorii wiekowej.
 Recytację oceniać będzie jury, w którego skład wejdą zaproszeni przez organizatora
przedstawiciele mińskich szkół i instytucji oraz osoba znana w świecie artystycznym.
 Nagrody zostaną przyznane w dwóch grupach wiekowych w kategoriach: poezja, proza
- klasy I – III:
- klasy IV–IV:

poezja
proza
poezja
proza

 Jury oceniając występy uczestników konkursu weźmie pod uwagę dobór repertuaru,
interpretację utworu, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.
 Dopuszczalna jest gestykulacja, o ile służyć ma wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej.
Celowość jej użycia ocenia Jury.
 Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi oddzielnie dla każdej grupy wiekowej
po wysłuchaniu jej reprezentantów i przerwie przeznaczonej na obrady Jury oraz wypisanie
dyplomów.
 Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci – nagrody
ufundowane przez sponsorów.
Przewidywane są nagrody za I, II, II miejsce
oraz wyróżnienia.
 Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy składać do 5 marca 2014 r. na adres szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1 05-300 Mińsk Mazowiecki; ul. Kopernika 9; faksem tel./fax.
25-758-21-22;
lub pocztą elektroniczną e-mail:
konkurssp1kopernik@wp.pl
 Konkurs odbędzie się dnia 10 marca 2014 r. w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Piłsudskiego 1a
- uczniowie klas I – III - godz. 9.00
(około godz. 11.30 rozdanie nagród)
- uczniowie klas IV – VI - około godz. 12.00
(około godz. 14.00 rozdanie nagród)
 Wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej szkoły www.sp1kopernik.pl

