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REGULAMIN  

Gminnego Konkursu Recytatorskiego 

1. Gminny Konkurs Recytatorski jest dedykowany do przedszkolaków oraz uczniów 

Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wiśniowa. 

2. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej                           

oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Janiny Czaja w Wiśniowej. 

3. Celem konkursu jest: 

- rozbudzenie wrażliwości na piękno języka ojczystego, 

- zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką recytacji, 

- motywacja uczniów do poszerzania znajomości literatury i poezji, 

-  rozwijanie ekspresji i wyobraźni. 

4. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru, który nie był prezentowany przez 

uczestnika w ubiegłej edycji  konkursu. 

5. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję (np. szkołę, ośrodek kultury, 

klub, świetlicę, amatorski teatr). 

6. Konkurs zostanie przeprowadzony w drodze eliminacji dnia 8 czerwca 2021 roku                        

od godz. 9
00

 w czterech kategoriach wiekowych: 

- przedszkole, 

- klasy I - III, 

- klasy IV - VI, 

- klasy VII - VIII. 

 Czas trwania konkursu zależy od ilości uczestników. 

7. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie karty uczestnika osobiście w sekretariacie 

GOKiS lub mailowo na adres kultura@gokis-wisniowa.pl do dnia 2 czerwca 2021 r.   

8. Konkurs Recytatorski przeprowadzany jest w formie dwóch turniejów: 

- Turniej Recytatorski 

- Turniej Wywiedzione Ze Słowa 

9. Repertuar: 

- w przypadku Turnieju Recytatorskiego repertuar obejmuje wiersz o dowolnej 

tematyce. Czas trwania nie może przekroczyć 3 minut, 

- w przypadku Turnieju Wywiedzione ze Słowa repertuar jest dowolny                       

(np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów). Dowolna 

forma prezentacji (np. teatr jednego aktora, łączenie słowa mówionego                      

ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem, elementami pantomimy). 

Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. 

10. Jury dokonuje oceny według następujących kryteriów: 

- dobór tekstów do możliwości wykonawczych recytatora, 

- interpretacja utworu, 

- kultura słowa, 

- ogólny wyraz artystyczny. 
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11. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu w Wiśniowej oraz Bibliotekę Publiczną im. Janiny Czaja                             

w Wiśniowej. 

12. Przyjazd i ubezpieczenie uczestników konkursu na koszt placówki delegującej. 

13. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

14. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor GOKiS Wiśniowa. 


