
 
GMINNE CENTRUM KULTURY 

 
W KRASNYMSTAWIE 

 
Z SIEDZIBĄ  W SIENNICY  NADOLNEJ 

 

zaprasza   do udziału 
w 

VII    POWIATOWYM 
KONKURSIE  RECYTATORSKIM i POEZJI ŚPIEWANEJ 

im. MARII GLENIOWEJ 
 

''  SERCE ODDAŁAM WIOSKOM '' 
 

                                               REGULAMIN KONKURSU 
 
                                                                         I 
                                                                  Adresaci 
              1.Uczestnikami konkursu mogą być: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów , 
                szkół  ponadgimnazjalnych , a także dorośli recytatorzy / również studiujący/. 
              
                                                                        II 

                                           Założenia  Programowe    
 1.Repertuar uczestnika winna stanowić twórczość rodzimych poetów i pisarze 

               ziemi  krasnostawskiej i  lubelszczyzny. 
               Celem konkursu jest promocja ,zachęcanie do poznawania twórczości literackiej ludzi 
                urodzonych lub mieszkających w najbliższym sąsiedztwie. Promowanie sztuki pięknego 
               i mądrego mówienia oraz śpiewania poezji. Konkurs ma być miłym spotkaniem  o      
    charakterze edukacyjnym . 
           
              2.  Recytatorzy /uczestnicy/  przygotowują  dwa utwory do prezentacji  : 
                        młodsi (kl. I - III i IV - V)   - dwa  wiersze 
                        starsi                                   - wiersz i prozę 
   3.   W kategorii poezji śpiewanej uczestnik zgłasza jeden utwór . 
              4.  Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. 
 
                                                                       III 
                                                             Kryteria Oceny 
               1.  Jury powołane przez  organizatora oceniać będzie recytatorów w następujących 
                    kategoriach wiekowych: 

- szkoła podstawowa     Kl. I -III   i    IV – VI 
- gimnazjum 
- szkoły średnie 
- dorośli /w tym studenci/ 

              
               2.Jury oceniać będzie dobór repertuaru ,dostosowanie do możliwości wykonawczych 
                    recytatora, dykcję, interpretację utworów i ogólny wyraz artystyczny. 
    3. W kategorii poezji śpiewanej oceniane będą ponadto: dobór muzyki do tekstu         
         poetyckiego , własne kompozycje . 



               4.W skład jury nie mogą wchodzić instruktorzy i nauczyciele, których uczniowie 
                   i podopieczni biorą udział w konkursie. 
                                                                    IV 
                  Najlepszym recytatorom i śpiewakom Jury przyzna  " Grudniowy Laur " , wyróżnienia 
       oraz  nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymują dyplom  
       za  uczestnictwo 
                                    
                                                                 
                                                                     V 
                                              Plan organizacyjny Konkursu  
 

1. Konkurs winien odbywać się drogą eliminacji szkolnych i środowiskowych. 
2. Finał konkursu odbędzie się dnia 11 grudnia 2012 r. o godz.9.00  w siedzibie 

Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej /osiedle cukrowni ,dawna 
stołówka/. 

3. Zgłoszenia może dokonać każdy opiekun ,nauczyciel, lub samodzielny recytator 
do którego niniejszy regulamin dotarł. 

4. Zgłoszenia należy przesłać /drogą dowolną/ na adres :                                                                                   
Gminne Centrum Kultury 

                            w Krasnymstawie                            
                        z siedzibą w Siennicy Nadolnej 

22-302 Siennica Nadolna 15 D 
                         
                        do dnia  7 grudnia 2012 r. 
   

•  organizator zapewnia nagłośnienie i pomoc techniczną zgodnie z zapisem  
  w karcie zgłoszenia 
                       Bliższych informacji na temat konkursu udziela st. instruktor Gm. Centrum  Kultury 
                       Andrzej Woźniak  tel. 082577 06 25   centrex   22 
                                                     e-mail:gck@poczta.internetdsl.pl       
                 
                     Konkurs wspierany finansowo przez Starostwo  Powiatowe  
                     w Krasnymstawie. 
                                     
                        wzór karty zgłoszenia : 
                         
                         Imię i nazwisko   recytatora 
                         wiek recytatora  /klasa  /            
                         adres  szkoły /lub adres placówki zgłaszającej/ 
                         Imię i nazwisko opiekuna  lub nauczyciela 
                         Repertuar  przygotowany do prezentacji: autor, kompozytor / dot. kategorii poezji  
  śpiewanej/ i tytuł oraz czas trwania  prezentacji. 
                         Zgłoszenie można sporządzić  na komputerze,  maszynie do pisania bądź  pismem 
                         odręcznym / w sposób nadający się do odczytania/ 
 
 
                                                                                                        ORGANIZATOR 
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