
 

 

V OTWARTY PARAFIALNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI 

I PROZY POLSKIEJ 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie… ”  

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Cele Konkursu: 

 integracja szkół i placówek wsparcia dziennego z Lublina; 

 promowanie literatury polskiej; 

 szerzenie idei recytacji wśród różnych grup wiekowych; 

 kształtowanie świadomych odbiorców kultury; 

 doskonalenie umiejętności recytatorskich uczestników konkursu; 

 doskonalenie umiejętności scenicznych uczestników konkursu; 

 rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnienie kultury żywego 

słowa. 

 

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych i dorośli. 

 

3.    Organizator: 

Ośrodek nr 1 „Teatr” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo  

ul. W. Kunickiego 128, 20-436 Lublin 

e-mail: magdalena.laskowska5@wp.pl 

Osoba odpowiedzialna: Magdalena Laskowska, tel.: 693 264 218; 

 

4.  Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres Organizatora lub drogą mailową do dnia  

      05.05.2017 roku. 

 

5.   Termin i miejsce konkursu:  

Konkurs odbędzie się dnia 12.05.2017 r. o godz. 16.00 w dolnej sali domu parafialnego 

przy Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Kunickiego 128, 20-436 Lublin.  

 

godz. 16.00 - kategoria wiekowa:  

                                                klasy I-III szkoły podstawowej oraz 

                                                gimnazjum 

godz. 17.30 – kategoria wiekowa: 

                                                 klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz 

                                                 szkoła ponadgimnazjalna i dorośli 

 

 

 

 

tel:693


6.   Repertuar konkursu: 

 Uczestnicy konkursu przygotowują jeden utwór poetycki lub fragment prozy z 

literatury polskiej. 

 

Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć w kategorii szkoła podstawowa 3 minuty,  

a w pozostałych kategoriach 5 minut. 

 

7. Kryteria oceny 

Recytatorów oceniać będzie specjalnie powołane w tym celu Jury Konkursu w czterech 

kategoriach wiekowych: 

 uczniowie szkół podstawowych – klasy I-III 

 uczniowie szkół podstawowych – klasy IV-VI 

 uczniowie szkół gimnazjalnych 

 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli 

 

Jury w swojej ocenie będzie brało pod uwagę: 

- dobór repertuaru,  

- interpretację utworów,  

- kulturę słowa,  

- ogólny wyraz artystyczny.  

 

8. Nagrody  
Spośród uczestników Konkursu wyłonionych zostanie czterech laureatów w każdej kategorii 

wiekowej (I, II, III miejsce oraz wyróżnienie). 

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.  

Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacjach konkursowych i dokonaniu oceny przez 

Jury. 

 

9.   Postanowienia końcowe  
Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację zasad zawartych w regulaminie oraz zgodę na 

wykorzystanie danych osobowych na potrzeby Konkursu. 

W sprawach spornych interpretacja Regulaminu Konkursu należy do Organizatora. 
 

 

 


