POWIATOWY KONKURS
RECYTATORSKI
„ROK RZEKI WISŁY”

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„ROK RZEKI WISŁY”

1.Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem
z siedzibą w Chwałowicach – Biblioteka Publiczna; Chwałowice 132; 37-455 Radomyśl
nad Sanem, e-mail: kulturarad@interia.pl, www.gckradomysl.pl
2. Cele konkursu:
a) Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy nt. rzeki Wisły, jej historii i kulturowym
potencjale poprzez organizację konkursu.
b)Podniesienie kompetencji twórczych dzieci i młodzieży w zakresie edukacji literackiej
i teatralnej.
c)Wzbogacenie oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu
Stalowowolskiego.
d)Integracja dzieci z różnych szkół Powiatu.
3. Zasady uczestnictwa:
a) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu
Stalowowolskiego.
b) Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych: uczniowie klas IV-VI szkół
podstawowych uczniowie klas I-III gimnazjów.
c) Łączny czas trwania prezentacji jednego recytatora nie może przekraczać 10 minut.
d) Zadaniem uczestnika jest prezentacja wybranego przez siebie utworu z całego bogactwa
polskiej literatury traktującej o rzece Wiśle.
e) Każdy z uczestników przygotowuje utwór do prezentacji (wiersz, balladę tren, fraszkę
sonet, fragment prozy).
f) Zainteresowani udziałem w konkursie uczniowie wymienionych klas powinni zgłosić
chęć uczestnictwa swoim nauczycielom/opiekunom wypełniając kartę zgłoszenia
i przesyłając ją na adres:
GMINNE CENTRUM KULTURY W RADOMYŚLU NAD SANEM
Z SIEDZIBĄ W CHWAŁOWICACH,
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHWAŁOWICACH,
CHWAŁOWICE 132,
37-455 RADOMYŚL NAD SANEM
z dopiskiem „ KONKURS RECYTATORSKI”
Termin nadsyłania zgłoszeń do 17 kwietnia 2017 r.
lub zgłoszenia uczniów do konkursu należy kierować do Biblioteki Publicznej
w Chwałowicach e-mail: gbpradomysl@wp.pl
Formularz zgłoszeniowy stanowi złącznik nr 1 do regulaminu.

4. Kryteria oceny:
Prezentacje uczestników ocenione zostaną przez jury powołane przez organizatorów.
Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
a) dobór tekstu,
b) dykcja,
c) ogólny wyraz artystyczny występu.
5.Założenia organizacyjne:
1) Termin Konkurs odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. o godz. 10:30 w Gminnym Centrum
Kultury w Chwałowicach.
2) Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie kart zgłoszenia do 17 kwietnia 2017 r.
3) Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny
przez Jury w dniu konkursu.
4) Jury przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia.
5) Wykonawcy oraz ich opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny.
6. Nagrody:
Po rozstrzygnięciu konkursu zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Sponsorem nagród w konkursie jest powiat Stalowowolski.
7.Postanowienia końcowe:
1.Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Organizatora oraz pod numerem telefonu
690 013 210
2.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych jego uczestników na potrzeby konkursu ( ustawa o ochronie danych osobowych
z dnia 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm. )
3.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rezygnacji z konkursu w przypadku zbyt małej
liczby zgłoszonych uczestników.
4.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na umieszczenie wizerunku
dziecka na stronie internetowej GCK oraz Gminy Radomyśl nad Sanem.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA
DO POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „ROK RZEKI WISŁY”
Imię i nazwisko ucznia:…………………………………………………………………………………
Klasa:…………………………………….……………………………………………………………….
Szkoła:........................................................................................................................................................
Adres szkoły: .............................................................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna: .........................................................................................................................
Telefon kontaktowy, e-mail szkoły lub opiekuna .....................................................................................
...................................................................................................................................................................
Tytuł utworu i autor:................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Uwagi dodatkowe:.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu
lub biblioteki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926).

…………………………..
Miejscowość, data

……………….…………………
Czytelny podpis rodzica /opiekuna
/osoby pełnoletnie/

