XIX FESTIWAL KULTURY POWIATOWEJ
TURNIEJ RECYTATORSKI - KONKURS
ORGANIZATOR
Starostwo Powiatowe w Głubczycach
WSPÓŁORGANIZATOR
Gmina Branice – Urząd Gminy Branice

REGULAMIN

TURNIEJ RECYTATORSKI
I. CELE I ZADANIA
1. Propagowanie piękna literatury wśród dzieci i młodzieży.
2. Propagowanie kultury słowa wśród dzieci i młodzieży.
3. Szkolenie warsztatu recytatorskiego recytatorów oraz ich instruktorów.
4. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą.
1. Uczestnicy turnieju recytatorskiego występują w trzech kategoriach wiekowych:
- dzieci szkół podstawowych klasy I – III
- młodzież szkół podstawowych klasy IV – VI
- młodzież szkół gimnazjalnych, VII VIII, i szkół średnich
Do turnieju recytatorskiego szkoła może wytypować nie więcej niż 5 uczniów w każdej kategorii
wiekowej.
2. Repertuar uczestników w kategorii klas I – III obejmuje 1 utwór poetycki w całości lub
fragmencie. Łączny czas wykonywania nie może przekroczyć 6 min.
3. Repertuar uczestników w kategorii klas IV – VI obejmuje jeden utwór poetycki w całości lub
fragmentach: Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 6 min.
4. Repertuar uczestników w kategorii klas gimnazjalnych i średnich obejmuje 2 utwory w całości
lub w fragmentach:
- jeden utwór poetycki
- proza
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 8 min.
II. OCENA JURY KONKURSOWEGO
1. Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie przez organizatorów przeglądu
Jury konkursowe
2. W skład Jury wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, kultury mowy, literatury.
3. Jury konkursowe dokona oceny wg następujących kryteriów:
• Dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości
wykonywanych uczestnik);
• Interpretacja utworów;
• Kultura słowa;
• Ogólny wyraz artystyczny

III. MIEJSCE I TERMIN
Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie (sala widowiskowa ul. Rynek 9, I piętro) 28-29.05.2019r.
godz. 9.00 – 13.00.

9:00
28.05.2019
12:00

29.05.2019

9:00

Recytatorski kl.
I-III szkoła
podstawowa
Recytatorski kl.
IV-VI szkoła
podstawowa
Recytatorski VII –
VIII, szkoły
gimnazjalne,
szkoły ponad
gimnazjalne

Baborów

Gminny Ośrodek
Kultury,
Sala widowiskowa
ul. Rynek 9

Baborów

Gminny Ośrodek
Kultury,
Sala widowiskowa
ul. Rynek 9
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Opiekunowie lub nauczyciele są zobowiązani do obecności podczas turnieju recytatorskiego.
Organizatorzy zapewniają poczęstunku dla uczestników festiwalu.
Organizator nie zwraca kosztów przejazdu i ubezpieczenia uczestników.
Jury przyzna I, II, III nagrodę w każdej kategorii turnieju.

Prosimy o przesyłanie kart zgłoszeniowych do dnia 17.05.2019 r. na adres :

Urząd Gminy w Branicach
Ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
Tel. 77/ 486 82 50 wew. 16
e-mail: grazyna.margiel@branice.pl
osoba do kontaktu – Grażyna Margiel

