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XXXIII Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą 

,,Wrażliwość na słowa’’ 

dla dzieci i młodzieży 

Regulamin eliminacji gminnych 

2022 
Organizator: 

 

 

 

 

Cele spotkań: 

1.Zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką mówienia scenicznego/recytacji. 

2.Pielęgnowanie kultury języka i zamiłowania do literatury pięknej. 

3.Umożliwienie konfrontacji i wymiany doświadczeń uczestnikom i ich 

opiekunom. 

 

Zasady programowe i warunki uczestnictwa: 

 1.Uczestnikami Spotkań są uczniowie szkół podstawowych. 

 2. Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych: 

        I. klasy I-III szkoły podstawowej 

       II. klasy IV-VI szkoły podstawowej 

      III. klasy VII-VIII  szkoły podstawowej 

3. Prezentowany w Spotkaniach repertuar obejmuje utwór poetycki i fragment 

prozy. W najmłodszej grupie wiekowej możliwe jest zastąpienie prozy drugim 

utworem poetyckim. 

Łączny czas prezentacji obu utworów nie powinien przekroczyć 5 minut. 

Przekroczenie podanego czasu będzie równoznaczne z dyskwalifikacją 

uczestnika. 

Zasady organizacyjne: 

Spotkania mają charakter wieloetapowy i są przeprowadzane na drodze 

kilkustopniowych eliminacji: szkolnych, gminnych, powiatowych, regionalnych. 

Na każdym z wymienionych etapów organizatorzy wybierają łącznie 

maksymalnie dziewięciu recytatorów – do trzech z każdej kategorii wiekowej 

(klasy I-III, IV-VI, VII-VIII). 

Uwaga!!! Dotyczy to także eliminacji przeprowadzonych w szkołach. 

 

Czytelnie wypełnione karty zgłoszenia prosimy  dostarczyć do sekretariatu 

Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( ul. Krótka 2) do 1 kwietnia 2022 r. 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). 

Przesłuchania w ramach etapu gminnego odbędą się 

 8 kwietnia  2022r. ( piątek) w sali kinowej Gminnego Ośrodka 

Kultury w Krzepicach. 

Jeśli sytuacja epidemiologiczna ulegnie zmianie formuła Spotkań na 

etapie gminnym zostanie zmieniona na zdalną o czym poinformuje 

Organizator. 

Przesłuchania w ramach etapu powiatowego odbędą się w Miejskim Ośrodku 

Kultury w Kłobucku 22 kwietnia 2022r. 

Przesłuchania regionalne zostały zaplanowane na: 

27 kwietnia 2022r. (uczniowie klas I-III oraz uczniowie klas IV-VI szkół 

podstawowych) 

28 kwietnia 2022r. ( uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych). 

 

Zachęcamy  uczestników i opiekunów do korzystania z publikowanych tekstów 

współczesnych polskich autorów literatury dziecięcej i młodzieżowej. 

Jednocześnie prosimy o niepowielanie repertuaru z poprzednich lat. 

 

Jury będzie oceniać prezentacje według następujących kryteriów: 

-dobór repertuaru, 

-interpretacja utworów, 

-kultura słowa,  

-ogólny wyraz artystyczny. 


