
  POWIATOWY

       KONKURS

              RECYTATORSKI     

       „Romantyczna dusza” 



1.Cele konkursu recytatorskiego: 
• prezentacja dorobku artystycznego pisarzy tworzących w różnych epokach literackich,
pisarzy ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ oraz własnej twórczości,

• kształtowanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży poezją, właściwym odbiorem dzieła
literackiego  oraz  umiejętnym  posługiwaniem  się  językiem  polskim  poprzez  wyrażanie
swoich uczuć oraz zaangażowanie emocjonalne,

• poszukiwanie nowych i twórczych talentów.

2.Organizator konkursu:

Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu.

3. Regulamin konkursu:

a) Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz klas
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych powiatu wałbrzyskiego.

b)Uczestnicy występują w dwóch kategoriach:

• uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,

• uczniowie klas ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

c) We wszystkich  kategoriach uczestnicy wykonują po dwa wybrane utwory z  całego dorobku
twórczego pisarzy. Można również zaprezentować utwór własnego autorstwa.Czas prezentacji nie
może przekroczyć 10 minut.

d)  Prezentacje  ocenia  wybrane  przez  organizatorów  profesjonalne  jury  (aktorka  Teatru  Lalki  i
Aktora w Wałbrzychu, animatorka kultury i założycielka Fundacji Museion- pracownik Biblioteki
pod Atlantami oraz metodyk nauczania języka polskiego) .                                                      .
Ocenie  nie  będą  podlegały  utwory  zgłoszone  przez  uczestników do  innych,  o   podobnym
charakterze  konkursów.  UTWORY  PRZESŁANE  NA  KARCIE  ZGŁOSZENIA  NIE
PODLEGAJĄ ZMIANIE W DNIU KONKURSU.

e)  Organizatorzy  zapewniają  dla  finalistów nagrody oraz upominki  dla  wszystkich uczestników
konkursu.

f) Jury dokona oceny doboru repertuaru, ogólnego wyrazu artystycznego , interpretacji  utworu i
ekspresji. Wyłoni trzech finalistów w każdej kategorii.



                                                    ETAPY KONKURSU:

PIERWSZY ETAP- eliminacje szkolne:

Organizują szkoły do 06.03.2020 r.

Zgłoszenia 
 dwóch  reprezentantów szkół podstawowych oraz  
 dwóch reprezentantów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 
 należy dokonać do  20.03.2020 r. poprzez przesłanie organizatorom kart zgłoszeń na adres :

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7  
im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu
ul. Kłodzka 29
tel. 842-36-07, 842-36-18

lub na adres  e-mail:   poczta@liceum.hm.pl

Karta uczestnika dostępna jest również  na stronie internetowej szkoły.

DRUGI ETAP - finał odbędzie się  27.03.2020 r.  o godz. 9-tej w siedzibie szkoły.



KARTA UCZESTNIKA (-ÓW) KONKURSU RECYTATORSKIEGO

                                           ,,Romantyczna dusza”

NAZWA SZKOŁY

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

NAUCZYCIEL (opiekun)

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………....

IMIONA I NAZWISKA UCZESTNIKÓW:

1……………………………………………………………………………………………………….……......

2……………………………………………………………………………………………………...…………

TYTUŁY, IMIONA ORAZ NAZWISKA AUTORÓW:

1…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..…

2…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

KATEGORIA

……………………………………………………………………………

                                                          

   

                                                                                      (pieczęć szkoły)

Kartę uczestnika należy wypełnić drukowanymi literami.                          


