
Regulamin konkursu recytatorskiego -  „Entliczek-Pentliczek ”

czyli poezja Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i Marii Konopnickiej

1.Cele konkursu                                                                                                                                                   
- popularyzacja twórczości Jana Brzechwy ,Juliana Tuwima  i Marii Konopnickiej,                                          
- rozwijanie zdolności recytatorskich ,                                                                                                                  
- zainteresowanie uczniów szkół poezją  ,                                                                                                            
- zachęcenie do występu na scenie,                                                                                                                       
- prezentacja umiejętności aktorskich na poziomie przedszkola, szkól podstawowych,                                      
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

2. Zasady uczestnictwa                                                                                                                             
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu 
poetyckiego Jana Brzechwy i Juliana Tuwima w formie monologu dialogu lub scenki aktorskiej                     
z udziałem dwóch, trzech lub maksymalnie czterech osób. Mile widziane rekwizyty i przebrania. Uczestnicy 
występuję przy jednorodnym świetle i nagłośnieniu (mikrofony), udostępnionym przez organizatora .            
Karty zgłoszenia do udziału w konkursie, należy składać osobiście lub mailowo: mokledziny@o2.pl,             
w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach przy                                                                          
ul. Hołdunowskiej 39 do dnia 8 kwietnia 2016 roku.

3. Przebieg konkursu                                                                                                                                          
Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 20 kwietnia 2016 r. w sali audiowizualnej na Placu farskim            
w  dwóch  kategoriach wiekowych:                                                                                                                      
- Przedszkola                                                                                                                                                         
- Szkoły Podstawowe klasy I-III                                                                                                                           
W każdej kategorii zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, dodatkowo komisja może przyznać wyróżnienia      
w poszczególnej kategorii wiekowej.                                                                                                  

4. Kryteria oceny                                                                                                                                             
Komisja dokona oceny według następujących kryteriów:                                                                                    
- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie                                                                                                      
-  dykcja                                                                                                                                                                 
- interpretacja tekstu                                                                                                                                              
- kultura słowa                                                                                                                                                       
- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)                                                  
- ocena komisji jest ostateczna i niepodważalna.

5. Wyniki konkursu                                                                                                                                             
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 24 kwietnia 2016 r.  Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach 
zamieści informację na swojej stronie internetowej www.mokledziny.pl , a także poinformuje zwycięzców 
telefonicznie.

6. Nagrody dla laureatów                                                                                                                          
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom zostaną wręczone 
podziękowania za uczestnictwo.

mailto:mokledziny@o2.pl
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7. Postanowienia końcowe.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska, a także wizerunku                               
w mediach.(strona internetowa MOK, Urzędu Miasta Lędziny, Facebook).

   




