Regulamin
I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI 5/6LETNICH
„Mali recytatorzy – wielkie talenty”

1. Organizator Konkursu:
 Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie
2. Termin i miejsce konkursu:
 konkurs recytatorski odbędzie się 20 maja 2015 roku o godz. 900 w Sali
Szekspirowskiej Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Leźnie.
3. Cele konkursu:
 popularyzacja polskiej poezji dziecięcej wśród dzieci 5/6letnich;
 odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród dzieci
 promowanie talentów dzieci
 pobudzanie aktywności twórczej
 uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze
 integracja placówek przedszkolnych gminy Żukowo
4. Etapy konkursu:
 I – etap wewnątrzszkolny – placówka organizuje wewnętrzny konkurs, podczas
którego wyłania 1 lub 2 dzieci w pierwszej kategorii, lub/oraz 1 duet w drugiej
kategorii (patrz pkt 5). Osoby te reprezentować będą placówkę w konkursie
międzyszkolnym;
 II – etap międzyszkolny organizowany w ZPGiSP w Leźnie;
5. Zasady uczestnictwa:
 Konkurs skierowany jest do dzieci 5/6letnich (roczniki 2008 i 2009) z grup „0”
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie
Żukowo;
 Uczestnicy konkursu proszeni są o przygotowanie występu – recytacji jednego
wiersza dla dzieci autorstwa polskiego poety;
 Recytacje odbywać się będą w dwóch kategoriach do wyboru:
a) recytacja indywidualna – jeden uczestnik recytuje jeden wiersz;
b) recytacja w duecie – dwoje uczestników recytuje jeden wiersz z
podziałem na role;
 W czasie występu dozwolone jest (jeśli nie zakłóci to odbioru występu):
a) wykorzystanie stroju
b) wykorzystanie rekwizytu
c) ruch sceniczny
 W czasie występu niedozwolone jest:






a) użycie podkładu muzycznego podczas recytacji
b) wykonanie wiersza w formie piosenki
Czas trwania recytacji nie może przekroczyć 5 minut (łącznie z wejściem i
zejściem oraz przygotowaniem rekwizytu);
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie załączonego zgłoszenia
(do pobrania również na stronie www.zslezno.zukowo.pl) i przesłanie go w jednej
z form:
a) elektronicznej na adres konkursy.lezno@gmail.com
b) listownej – wydrukowane i czytelnie wypełnione zgłoszenie przesłać na
adres: ZPGiSP im. Jana Pawła II
Leźno 43
80-298 Gdańsk – Kokoszki
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 8 maja 2015 roku

6. Pozostałe informacje:
 Występy konkursowe oceniać będzie profesjonalne jury wyłonione przez
organizatora;
 Występy oceniane będą odrębnie w dwóch powyżej opisanych kategoriach;
 Jury oceniać będzie następujące elementy:
a) dobór tekstu do wieku i możliwości recytującego/recytujących;
b) wyrazistość, intonację, dykcję;
c) ogólny wyraz artystyczny;
d) pomysłowość i kreatywność;
 Obrady członków Jury odbędą się po wysłuchaniu ostatniego uczestnika konkursu,
po obradach nastąpi ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród;
 W każdej z kategorii Jury wyłoni zdobywców I, II i III miejsca, możliwe są także
Wyróżnienia oraz Nagrody Specjalne;
 Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne;
 Każdy uczestnik konkursu otrzyma od organizatora pamiątkowy dyplom oraz
drobny upominek;
 Zdobywcy I, II, III miejsca, Wyróżnień oraz Nagród Specjalnych w każdej
kategorii trzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe;
 Uczestnik konkursu wraz z opiekunem przyjeżdża na konkurs recytatorski na
własny koszt;
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu;
 Regulamin konkursu odstępny jest także na stronie www.zslezno.zukowo.pl
 Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać, wysyłając zapytanie na
adres: konkursy.lezno@gmail.com

