
                          

III Gminny Konkurs Recytatorski „Jesień słowem malowana”

Organizatorzy 

 Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie 

Cele konkursu

 Wspieranie oraz promocja twórczości artystycznej dzieci i młodzieży, 
 Promowanie twórczości polskich autorów,
 Prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży i promowanie ich osiągnięć,
 Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
 Ukazywanie słowem piękna przyrody oraz uniwersalnych wartości, jakie niesie poezja i  proza

Polska, 
 Propagowanie piękna poezji i prozy wśród dzieci i młodzieży,
 Upowszechnianie słowa i sztuki recytacji,
 Budowanie i podtrzymywanie tożsamości kulturowej,
 Popularyzacja różnorodnych form kultury i sztuki, 
 Inicjowanie i wspieranie wszelkich form aktywności społecznej, a przede wszystkim szeroko

pojętej aktywności artystycznej. 

Tematyka 

Mottem tegorocznego konkursu jest fragment wiersza „ Deszcz Jesienny”,Leopolda Staffa:  
„O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
i pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny”

Kryteria oceny

1. Dobór repertuaru, 
2. Kultura słowa, 
3. Interpretacja, 
4. Ogólny wyraz artystyczny

Kategorie wiekowe 

1. I-III klasa szkoły podstawowej,
2. IV - VI klasa szkoły podstawowej,
3. VII i VIII klasa szkoły podstawowej,
4. I -  IV klasa szkoły ponadpodstawowej,



                          

Repertuar 

 Każdy uczestnik recytuje jeden  fragment prozy lub poezji związany  z tematyką konkursu,
pamiętając o tym, by do minimum ograniczyć gesty ilustracyjne. 

 Łączny  czas  prezentacji  w  kategorii  I  nie  może  przekraczać  3  minut,  w  pozostałych
kategoriach 5 minut (jury zastrzega sobie prawo przerwania recytacji  przekraczającej  czas
regulaminowy).

Termin 

 15 – 19 listopada 2021 r.
 Terminy poszczególnych etapów konkursu dostosujemy do potrzeb szkół.

Miejsce 

 Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie 
ul. Noworzgowska 20 A

Zgłoszenia

 Zgłoszenia prosimy przekazać do dnia 5 listopada br. do siedziby Miejskiego Centrum Kultury
w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20A z dopiskiem „Jesień słowem malowana”.

 Zgłaszając  uczestnika  do  konkursu  wyrażamy  zgodę  na  utrwalanie  i  rozpowszechnianie
wizerunku w/w osoby przez Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie, ul.
Noworzgowska 20A dla celu informacyjnego i promocyjnego wydarzenia.

 Zgłaszając  uczestnika  do  konkursu  wyrażamy zgodę na przetwarzanie  danych  osobowych
zawartych w karcie zgłoszeniowej.

*  Jeśli  zgłoszenie  będzie  składane  indywidualnie  (z  pominięciem  szkoły)  to  zał.  1,  2  i  3
wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun prawny;
*  Jeśli zgłoszenie będzie delegowane przez szkołę, to zał. 1 wypełnia nauczyciel, podpisuje
dyrektor, zał.2 podpisuje rodzic lub opiekun prawny, a zał.3 podpisuje rodzic/opiekun prawny
lub nauczyciel  w zależności  kogo  dane zostały  wpisane w  punkcie  4 karty  zgłoszeniowej
(zał.1).

OSOBY, KTÓRE  NIE  WYPEŁNIŁY I  NIE  PODPISAŁY ZAŁĄCZNIKÓW,  NIE  BĘDĄ  DOPUSZCZONE  DO
KONKURSU.

Wykaz załączników do Regulaminu:

Zał. Nr 1 – Karta zgłoszeniowa

Zał. Nr 2 – Oświadczenie 1 

Zał. Nr 3 – Oświadczenie 2
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