
Regulamin Powiatowego Konkursu

Recytatorskiego Poezji Patriotycznej

I. Organizator

Organizatorem Konkursu  jest  Młodzieżowa  Rada  Gminy  Gnojnik  oraz  Publiczna

Szkoła Podstawowa w Uszwi.

Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przebieg konkursu są: 

* Dorota Mucha - opiekun MRG i nauczyciel PSP w Uszwi

* Małgorzata Wawryka - opiekun MRG.

II. Adresaci Konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, 

ponadgimnazjalnych, członków stowarzyszeń i klubów seniora działających 

na terenie powiatu brzeskiego.

III Cele Konkursu :

● cel ogólny:

 - uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

● cele szczegółowe:

- kształtowanie postaw patriotycznych,

- popularyzacja polskiej poezji o tematyce patriotycznej jako składnika dziedzictwa

narodowego,

- kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy Ojczyzny,

- upowszechnianie kultury żywego słowa,

- budzenie i rozwijanie zdolności recytatorskich,

-  wzmacnianie  więzi  międzypokoleniowych  i  wspólne  szerzenie  idei

niepodległościowej.

IV. Uczestnicy:

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych oraz członkowie stowarzyszeń i klubów seniora działających

na terenie powiatu brzeskiego.

Każda z placówek może zgłosić do Konkursu po dwóch wykonawców 

z poszczególnych grup wiekowych wyłonionych według własnych kryteriów.



V. Zasady Konkursu:

Konkurs odbędzie się 14 maja 2018 roku i rozpocznie się o godz. 9.00

w Publicznej Szkole Podstawowej w Uszwi. Czas trwania uzależniony będzie 

od ilości uczestników biorących udział w Konkursie.

Konkurs przeprowadzony będzie w 3 kategoriach wiekowych:

1) szkoły podstawowe – kl. 4-7,

2) klasy gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne,

3) osoby dorosłe ( członkowie stowarzyszeń i klubów seniora).

Uczestnicy przygotowują i recytują jeden wiersz o charakterze patriotycznym. 

Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

VI. Zgłoszenia uczestników:

Zgłoszenia uczestników do Konkursu dokonują szkolni opiekunowie lub prezesi 

stowarzyszeń, przewodniczący klubów seniora drogą mailową na adres : 

szkola_uszew@op.pl do dnia 9.05.2018 r. do godz.15:00, na formularzu 

zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do regulaminu z dopiskiem w temacie 

„Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej”.

VII. Kryteria oceny wykonywanych utworów:

- dobór repertuaru, 

- zgodność tematyki utworu z charakterem konkursu,

- oryginalność interpretacji,

- ogólny wyraz artystyczny.

VIII. Nagrody

Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez MRG Gnojnik.

Każdy  wykonawca  otrzyma  pamiątkowy  dyplom,  natomiast  laureatom  trzech

pierwszych  miejsc  w  każdej  kategorii  wiekowej  przyznane  zostaną  nagrody

rzeczowe.

IX. Uwagi

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania, rejestrowania, prezentacji

oraz  publikacji materiałów z Konkursu.

Informacji na temat Konkursu (ilości uczestników po zamknięciu listy zgłoszeń)

udziela Dorota Mucha (osoba odpowiedzialna za jego organizację)  telefonicznie 

pod nr 501 214 521.

Serdecznie zapraszamy do udziału


