„ To, co mówimy, jest
rezultatem tego, czym żyjemy”
Delphine Seyring
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie
oraz

Liga Obrony Kraju - oddział Krotoszyn
zapraszają do udziału w powiatowym etapie

KONKURSU
RECYTATORSKIEGO WIERSZY I PIEŚNI O TEMATYCE
PATRIOTYCZNEJ
Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Tegoroczna, trzynasta już edycja konkursu, odbywa się
pod patronatem Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.
Zmagania konkursowe odbędą się 17.10.2013 r. w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 o godz. 10.00. W załączniku
przesyłamy regulamin oraz kartę zgłoszenia ucznia.
Wszelkich informacji udziela Ewa Ostój

Regulamin konkursu recytatorskiego
I Termin i miejsce:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11
- 17.10. 2013 r., godz. 10.00 – budynek F Centrum Kształcenia Ustawicznego
II. Cele konkursu:
- wytworzenie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych, w szczególności
do poezji oraz upowszechnienie wśród młodzieży piękna mowy ojczystej, dorobku kultury
narodowej i kultury żywego słowa,
- pogłębianie wśród młodzieży szkolnej znajomości polskiej poezji patriotycznej oraz
rozwijanie wrażliwości artystycznych, a także zainteresowania językiem polskim,
wzbogacanie słownictwa i umiejętności formułowania wypowiedzi,
- przyczynianie się do wzbogacania w patriotyczne wartości organizowanych obchodów
Święta Niepodległości ,
- upowszechnianie polskiej poezji wśród młodzieży.
III. Zasady udziału w konkursie:
1. W Powiatowym Konkursie udział biorą 4 - osobowe reprezentacje młodzieży
szkół ponadpodstawowych (gimnazja, licea, technika) .
2. Reprezentacja składa się maksymalnie z dwóch osób w kategorii recytacji
i dwóch osób w kategorii pieśni patriotycznej.
3. Każda z osób prezentuje jeden utwór o tematyce patriotycznej.
4. Uczestnicy oceniani są indywidualnie w dwóch kategoriach.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne zgłoszenie do organizatora imiennej
listy uczestników na karcie uczestnictwa (z dopiskiem „Dla Ewy Ostój”).
6. Organizatorzy nie zapewniają akompaniamentu. Sala wyposażona jest w sprzęt
nagłaśniający.
IV. Zasady oceny Konkursu :
1. Organizator powołuje jury, które dokona oceny każdego z występów poszczególnych
uczestników. Uczestnicy prezentują jeden utwór o tematyce patriotycznej w czasie do
3 minut.
2. Jury będzie oceniło :
- dobór repertuaru - przyznając 0 - 5 pkt.
- kulturę słowa - przyznając 0 - 5 pkt.
- interpretację tekstu - przyznając 0 - 5 pkt.
-ogólny wyraz artystyczny występu - przyznając 0 - 5 pkt.
3. Ocenie podlegają prezentowane przez uczestników 1. wiersz lub pieśń
(może być z akompaniamentem) o tematyce patriotycznej.
4.Każdy z uczestników może uzyskać maksymalnie 20 pkt. od jurora w każdej
z kategorii, tj. recytacji i poezji śpiewanej.
5. Regulamin przewiduje klasyfikację indywidualną w każdej z kategorii.
6. Decyzje Jury konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

V. Dobór repertuaru:
1. Repertuar stanowi polska poezja patriotyczna, bez względu na okres jej powstania.
VI. Nagrody :
1. Indywidualnie w dwóch kategoriach recytacji i poezji śpiewanej.
 1 - 3 miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa.
 Laureaci dwóch pierwszych miejsc w każdej kategorii przechodzą do etapu
wojewódzkiego.

VII. Informacje dodatkowe:
1. Adres szkoły:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie
ul. Mickiewicza 11
63-700 Krotoszyn
2. Telefon:
62 725-32-75; fax. 62 725 30 15
Informacji udziela Ewa Ostój
3. Mail:
zsp1krot@op.pl
4. Regulamin i termin Konkursu – etap wojewódzki
- Regulamin na stronie internetowej www.lok.org.pl
- Termin – 26 października 2013 r.

Karta zgłoszenia uczestnika
L.
p.

Imię i nazwisko
uczestnika

Tytuł
utworu
i nazwisko
autora
utworu

Kategoria

Imię i nazwisko
opiekuna

Szkoła

recytacja

recytacja

śpiew

śpiew

.............................................................
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

