
REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

Pierwsza edycja „Czarowanie słowem” 

Temat przewodni konkursu brzmi: „ Zaczaruj Mikołaja” 

 

Organizator:     

Organizatorem konkursu jest Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie.  

 

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Grzegorz Gajewski. 

 

Miejsce i termin: 

Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie 

5 grudnia 2019 roku o godz. 9.00 

 

Cele konkursu: 

• rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego 

słowa, 

• kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości, 

• odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych, 

• promowanie talentów recytatorskich, 

• wzbogacenie biernego i czynnego słownictwa, 

• popularyzacja literatury pięknej. 

Warunki uczestnictwa: 

• Konkurs recytatorski adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. 

• w ramach konkursu odbędą się dwa turnieje: 

a) Turniej recytatorski ( postawa recytatora),  

b) Turniej „Wywiedzione ze słowa” ( dopuszczalny ruch sceniczny),  

• Repertuar Uczestnika obejmuje: 

a) w turnieju recytatorskim – wiersz lub fragment prozy – czas prezentacji do 5 min. 

b) w turnieju „Wywiedzione ze słowa”  repertuar i forma wypowiedzi są dowolne  

( np. monolog, collage tekstów, łączenie słowa z dźwiękiem, rekwizytem) – czas 

prezentacji do 10 min. 

W każdym przypadku pozostawia się dowolność wyboru repertuaru i układu prezentacji.  

Preferowane będą teksty autorskie, np. wiersz, list do Mikołaja itp. 

 

c) Zgłoszenia uczestników należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie   

do 2 grudnia 2019r. poprzez złożenie Karty Zgłoszenia w Opatowskim Ośrodku 

Kultury. 

 

d) Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie wizerunku i przetwarzania danych osobowych przez 

Organizatora. 



Uczestnicy konkursu wyrażają nieodpłatnie zgodę na fotografowanie i filmowanie 

swoich występów, w tym swojego wizerunku oraz na publikację wszelkich 

utrwalonych w ten sposób materiałów  w określony przez Organizatora sposób,  

w szczególności do ich publikacji w mediach oraz w Internecie, w tym na stronach 

internetowych Organizatora. Zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu jest 

jednoznaczne z przyjęciem warunków. 

 

Zasady i przebieg konkursu: 

Konkurs składa się z dwóch etapów: 

a) szkolny lub klasowy – pierwszy etap wyłania laureatów do eliminacji miejsko- 

gminnych, 

b) miejsko – gminne – drugi etap, eliminacje finałowe. 

 

Kryteria oceny: 

a) Organizator eliminacji miejskich powoła Radę Artystyczną, która dokona oceny 

prezentacji, 

b) Rada Artystyczna będzie oceniać według następujących kryteriów: 

- dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika,  

- interpretacja utworu,  

- kultura słowa, 

- ogólny wyraz artystyczny. 

c) Uczestnicy Konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy.  

       Laureatom zostanie przyznany tytuł Mistrza Słowa. 

 


