REGULAMIN X KONKURSU RECYTATORSKIEGO
1. Nazwa konkursu: Konkurs recytatorski: ,,Poetycki październik”
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie
2.Patronat nad konkursem objęło: Ministerstwo Edukacji Narodowej – Niepodległa
3. Cele konkursu:
 kształtowaniu tożsamości narodowej i regionalnej, poczucia dumy z bycia Polakiem
 poszerzenie znajomości twórczości patriotycznej poetów polskich
 rozwijanie talentów i zdolności recytatorskich i aktorskich
 zainteresowanie uczestników poezją
 ukazanie piękna języka polskiego
 rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości
 podnoszenie poziomu kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa
 uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze
 integrowanie dzieci i młodzieży z różnych szkół i placówek
3. Zasady uczestnictwa:
Konkurs przebiegać będzie w 4 kategoriach wiekowych
I Kategoria 6 - 7 lat
II Kategoria 8 - 9 lat
III Kategoria 10 - 12 lat
IV Kategoria 13 - 16 lat








Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego ,wiersza lub
fragmentu prozy patriotycznej stanowiący zamkniętą całość i opatrzony pointą (należy
pamiętać, aby tekst nie był zbyt długi , można dokonywać skrótów w tekście) warto też
zwrócić uwagę na lokalność i Region Dolnego Powiśla i twórczość patriotyczną
związana z naszym regionem, Polską.
Zgłoszenia do konkursu należy nadesłać lub dostarczyć kartę zgłoszenia osobiście na
adres: GOK Kwidzyn ul Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn lub pod adres e-mail
ela@gokkwidzyn.pl do 19 października 2018r.
Konkurs odbędzie się 26.10.2018r. o godzinie 16:30 w świetlicy kulturalno –
oświatowej w Gurczu
Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny
Regulamin oraz karta zgłoszenia uczestnika do pobrania na stronie www.gokkwidzyn.pl
Każda placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 osoby.

4.Kryteria oceny
Uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych oceniać będzie powołane
przez organizatora jury, według następujących kryteriów: (a – d od 0 – 5 pkt w każdym
kryterium)
a) doborem repertuaru (wartość artystyczna utworu oraz dostosowanie do wieku uczestnika)
b) interpretacją wybranego wiersza
c) kulturę słowa
d) ogólne wrażenie artystyczne ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)
5. Nagrody dla laureatów
Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy - podziękowania
Osoba do kontaktu: Instruktor GOK - Elżbieta Jabłońska 724-452-020

