REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„MÓWIĘ ŚPIEWAJĄCO” 2022

1. Organizator:
Łubniański Ośrodek Kultury
2. Termin i miejsce konkursu:
Etap I – szkolny
Etap szkolny przeprowadzają szkoły we własnym zakresie. Każda placówka (PSP
Brynica, PSP Jełowa, PSP Luboszyce i PSP Łubniany) wyłania maksymalnie 8
laureatów etapu szkolnego – po jednym z każdego rocznika.
Maksymalnie 8 uczestników przechodzi do etapu II.
Etap II - finał: Łubniański Ośrodek Kultury, ul. Opolska 53. - sala koncertowa
Piątek 01.04.2022 godz. 10:00
3. Kategorie.
I - uczniowie klas 1-3
II – uczniowie klas 4-6
III – uczniowie klas 7-8
3. Cele konkursu:
- propagowanie piękna poezji,
- rozwijanie aktorskich uzdolnień dzieci i młodzieży,
- nabywanie umiejętności wystąpień publicznych
4. Warunki uczestnictwa:
- konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łubniany
- każdy z uczestników konkursu przygotuje do recytacji jeden wiersz lub fragment
innego dowolnego tekstu (poza dramatem), który należy zaprezentować w czasie do 3
minut.
- wygłosić można także utwór własnego autorstwa.
- karty zgłoszenia laureatów szczebla szkolnego należy dostarczyć do biura organizatora
do 25 marca 2022r. na adres:
Łubniański Ośrodek Kultury
ul. Opolska 49
46-024 Łubniany
lub przesłać e-mailem na adres: lodzk@lubniany.pl
5. Jury/ nagrody
- Komisję konkursową etapu finałowego powołuje Organizator.
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- Dla wyróżnionych uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy, które
zostaną przyznane we wszystkich wymienionych w regulaminie kategoriach.
- spośród wszystkich uczestników przesłuchań finałowych jury wybierze jednego laureata,
któremu przyznana zostanie nagroda specjalna – grand prix konkursu „Mówię
śpiewająco”
- Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po prezentacji wszystkich tekstów i
dokonaniu oceny przez jury.
6. Jury dokona oceny wg następujących kryteriów:
- dobór repertuaru,
- znajomość tekstu,
- interpretacja utworu (tempo, intonacja, frazowanie)
- kultura sceniczna, ubiór,
- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny)
- decyzja jury jest ostateczna.
7. Uwagi
- Regulamin konkursu, karty zgłoszeniowe dostępne są również na
stronie http://www.lubnianskiosrodekkultury.pl
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo fotografowania oraz publikowania wizerunku w
celach promocyjnych imprezy, także zamieszczenia w mediach informacji o osobach, które
je wykonały zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych.
- Finał konkursu jest imprezą bez udziału publiczności.
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