
 
REGULAMIN 

ŚRODOWISKOWY KONKURS  RECYTATORSKI  

 

I. Zasady organizacyjne : 

1. Organizatorem konkursu na szczeblu podstawowym jest Miejsko Gminny Ośrodek 

Kultury w Jasieniu, pl. Armii Krajowej 2, 68-320 Jasień. 

2. Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Zapraszamy także do wzięcia udziału w konkursie dzieci z przedszkola. 

3. Przebieg konkursu w  IV kategoriach wiekowych: 

     -  kategoria  „O”-     przedszkolaki  

     -  kategoria  „I”  -    klasy  I-III 

     -  kategoria  „II” -    klasy  IV-V 

     -  kategoria  „III”-   klasy  VI - VIII, gimnazjalne 

3. Szkoła lub placówka typuje po 6 recytatorów do eliminacji środowiskowych z 

każdej grupy wiekowej. Eliminacje środowiskowe w MGOK odbędą się 13 lutego 

2020r. 

4. Kategoria "O" - przedszkolaki nie biorą udziału w eliminacjach powiatowych 

Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego w Żarach.  

 

II . Repertuar  

 1.Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy nieprezentowany w 

innych konkursach, tematyka tekstu jest dowolna.  

2. Repertuaru nie wolno zmieniać w kolejnych etapach konkursu. 

3. Czas prezentacji określa się następująco:  

- Uczestnicy kategorii „O” przygotowują do prezentacji jeden utwór poetycki, czas 

ok.1,5min. 

- Uczestnicy kategorii „I” przygotowują do prezentacji jeden utwór poetycki,  czas do 

2 min. 

- Uczestnicy kategorii „II” i „III” przygotowują do prezentacji jeden utwór poetycki, 

czas do 5min. 

4.Kategorie konkursu określa się następująco: 

 - recytacji 

 - „wywiedzione ze słowa” – (dowolna forma jednoosobowej prezentacji tekstu). 



  

III. Kryteria oceny 

Oceniany jest dobór repertuaru ( jego wartość artystyczna, oryginalność i  

dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora) , prawdziwość przekazu, 

kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny, celowość użycia środków pozasłownych 

(np. kostium, elementów scenografii, dźwięku i innych. W skład komisji oceniającej 

nie mogą wchodzić instruktorzy lub nauczyciele , których uczniowie biorą udział                       

w konkursie. 

  

IV. Termin konkursu 

       1.    13 .02.2019r.   godz.  900         - kategoria „O” i „I” 

       2.    13 .02.2019r.    godz.  930         - kategoria  „II” 

       3.    13 .02.2019r.    godz.   1000      - kategoria  „III” 

 

Miejsce konkursu M-GOK, pl. Armii Krajowej 2, 68-320 Jasień, sala widowiskowa.  

Karty zgłoszeń uczestników konkursu należy składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku 

Kultury do 11.02.2019r. 

 

Eliminacje Powiatowe: 

Z każdej kategorii zostanie wytypowanych do 4 osób, które będą prezentowały swoje 

umiejętności podczas Powiatowego Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego  

21 lutego 2020r.  w sali widowiskowej ŻDK Luna, ul. Okrzei 35 Żary. 

Godz. 09.00 – I grupa ( klasy I – III szkoły podstawowe) 

Godz. 11.30 – II grupa ( klasy IV – V szkoły podstawowe) 

Godz. 14.30 – III grupa ( klasy VI – VIII szkoły podstawowe) 

Laureaci przyjeżdżają na prezentacje powiatowe do Żar na koszt własny z 

rodzicem lub opiekunem.  

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela M-GOK Jasień  tel.0683710740

   


