Regulamin eliminacji gminnych

XXXI REGIONALNYCH SPOTKAŃ
Z POEZJĄ I PROZĄ
„Wrażliwość na słowa”
Organizator

Konkurs ma charakter wieloetapowy i jest przeprowadzany na drodze
kilkustopniowych eliminacji:

*
*

szkolnych (wyłaniających najlepszych recytatorów z każdej kategorii wiekowej);
gminnych (wyłaniających do dwóch recytatorów z każdej kategorii wiekowej,

łącznie sześciu recytatorów);

*

powiatowych (mających na celu wyłonienie nie więcej niż dziewięciu uczestników

łącznie, z uwzględnieniem wszystkich kategorii wiekowych);

*

finału regionalnego ( podczas którego zostaną wyłonieni najlepsi recytatorzy

z regionu częstochowskiego).
Cele konkursu:
- zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką żywego słowa
- pielęgnowanie kultury języka i zamiłowania do literatury pięknej
- rozwijanie i popularyzowanie amatorskiego ruchu artystycznego
- umożliwienie konfrontacji i wymiany doświadczeń nauczycieli polonistów
oraz instruktorów amatorskiego ruchu recytatorskiego.

Komisja konkursowa powołana przez organizatorów będzie oceniać prezentacje
sceniczne według następujących kryteriów :
dobór repertuaru, interpretacja utworów, kultura wypowiedzi, ogólny wyraz
artystyczny, łączny czas prezentacji.
Prosimy o niepowielanie repertuaru z lat ubiegłych. Zachęcamy uczestników
i opiekunów do korzystania z publikowanych tekstów najbardziej współczesnych
polskich autorów literatury dziecięcej i młodzieżowej.

Zasady programowe i warunki uczestnictwa:
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i uczniów klas
gimnazjalnych. Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych:
I.
klasy I – III szkoły podstawowej
II.
klasy IV – VI szkoły podstawowej
III.
klasy VII – VIII szkoły podstawowej i uczniowie oddziałów gimnazjalnych.

Czytelnie wypełnione karty zgłoszenia prosimy dostarczyć do sekretariatu Gminnego
Ośrodka Kultury w Krzepicach (ul. Krótka 2) do 6 marca 2019r. (środa) lub przesłać
w formie elektronicznej na adres gok.krzepice@op.pl .
Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy merytoryczni GOK w Krzepicach
(tel. 34 3175 033).

Obowiązuje jedna kategoria artystyczna – recytacja.
Kategoria „wywiedzione ze słowa” nie została uwzględniona.
Prezentowany repertuar powinien obejmować utwór poetycki i fragment prozy.
W najmłodszej grupie wiekowej można zastąpić prozę utworem poetyckim.

Przesłuchania w ramach etapu gminnego odbędą się 14 marca 2019r. (czwartek)
w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach.
Harmonogram przesłuchań zostanie opublikowany 11 marca 2019r. na stronie
Gminnego Ośrodka Kultury na portalu społecznościowym Facebook.

Łączny czas prezentacji obu utworów nie powinien przekroczyć 6 minut.
Przekroczenie podanego czasu będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.

Przesłuchania w ramach etapu powiatowego odbędą się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Kłobucku 9 kwietnia 2019r. (wtorek).
Przesłuchania regionalne zostały zaplanowane na 24 kwietnia 2019r. w Regionalnym
Ośrodku Kultury w Częstochowie.
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Krzepice, 14 marca 2019r.

