Regulamin XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów

I.
1.
2.
3.
4.

CELE
Zwiększanie zainteresowania dzieci i młodzieży sztuką recytacji i kultury słowa.
Doskonalenie poprawnej artykulacji.
Rozwijanie umiejętności różnicowania interpretacji tekstów poetyckich i prozatorskich.
Promocja osiągnięć uczestników szkół i placówek oświatowych.

II.

ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu

III. ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU
1. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów (również
szkół prywatnych, sportowych) oraz Młodzieżowych Domów Kultury z województwa
wielkopolskiego (dotyczy wyłącznie placówek oświatowych).
2. Każdy uczestnik może reprezentować tylko jedną placówkę.
3. Konkurs jest trzyetapowy:
 Etap szkolny – organizowany w poszczególnych szkołach i placówkach
oświatowych.
 Półfinał – organizowany w MDK nr 2 w Poznaniu dla laureatów etapu szkolnego.
 Finał – organizowany w MDK nr 2 w Poznaniu dla laureatów półfinałów.
4. Przesłuchania finałowe odbędą się 17 marca 2018 r. w MDK nr 2 w Poznaniu,
godz.: 10:00.
5. Konkurs obejmuje uczniów w następujących kategoriach wiekowych:
 klasy I-III (Półfinał 13.01.2018, godz. 10.00),
 klasy IV-VI (Półfinał 27.01.2018, godz. 10.00),
 klasy VII i gimnazja (Półfinał 3.03.2018, godz. 10.00).
6. Zgłoszenia finalistów etapu szkolnego (Karta Uczestnictwa wypełniona komputerowo
z pełnymi danymi oraz podpisami i pieczątkami) należy przesyłać jedynie w formie
przeskanowanego pliku na adres literackimdk@gmail.com w następujących
nieprzekraczalnych terminach:
 klasy I-III do 2.01.2018,
 klasy IV-VI do 13.01.2018,
 klasy VII i gimnazja do 9.02.2018.
7. Organizator wysyła potwierdzenie otrzymania zgłoszenia w terminie do 7 dni roboczych
na adres nadawcy maila.
8. Uczestnik konkursu przygotowuje do prezentacji dwa utwory dowolnych autorów
o dowolnej tematyce:
 1 utwór poetycki,
 1 fragment prozy.
9. Czas prezentacji jednego utworu nie może przekraczać 3 minut (za przekroczenie
wyznaczonego czasu uczestnik zostanie zdyskwalifikowany).
10. Podczas konkursu uczestnik prezentuje jeden z dwóch przygotowanych tekstów.
1

11. Jury ma prawo poprosić uczestnika o zaprezentowanie drugiego utworu we fragmencie
lub w całości.
12. We wszystkich etapach uczestnicy prezentują te same teksty główne.
13. Jury etapu szkolnego, powołane przez dyrektora placówki, wyłania do półfinału
po 2 uczestników z każdej grupy wiekowej.
14. Liczba półfinalistów zakwalifikowanych do finału konkursu będzie uzależniona
od ogólnej liczby zgłoszonych uczestników i zostanie określona przez organizatora
w II etapie.
15. Organizator nie zwraca finalistom I etapu kosztów przejazdu na II i III etap konkursu.
16. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu oraz godziny półfinałów i finału.
O zmianach poinformujemy we właściwym czasie.
17. O podziale, liczbie nagród rzeczowych (I, II, III miejsce) i wyróżnień dla finalistów
decyduje Jury. Jury ma prawo nie przyznać I-go miejsca.
18. Uczestnik ma prawo wprowadzić zmiany w prezentowanym repertuarze nie później niż
na 10 dni przed półfinałem swojej grupy wiekowej. W dniu konkursu jedyną
akceptowaną przez organizatora zmianą jest zmiana rangi tekstu (kiedy tekst
dodatkowy staje się tekstem głównym, należy to zgłosić w czasie rejestracji uczestnika).
19. Pełną odpowiedzialność za dobór tekstów ponoszą nauczyciele zgłaszający uczestnika
konkursu. Organizator prosi o wzięcie pod uwagę oświatowego charakteru placówki,
jaką jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 oraz wieku wszystkich uczestników
i odpowiedni dobór materiału literackiego prezentowanego podczas przesłuchań oraz
finału konkursu.
IV.

OCENA UCZESTNIKÓW KONKURSU
Uczestników konkursu ocenia jury, w skład którego wchodzą na przykład: aktorzy,
poloniści, instruktorzy teatralni. Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
 dobór tekstów do możliwości percepcyjnych recytatora,
 interpretacja tekstu,
 kultura słowa (dykcja),
 ogólny wyraz artystyczny.

V.

ADRES ORGANIZATORA
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
ul. Za Cytadelą 121, 61-663 Poznań
tel. 61 8201112

VI.

KOORDYNATORZY KONKURSU
AGNIESZKA ZOFIA WARZECHA, KARINA KISIEL, MAŁGORZATA GŁAZOWSKA
Kontakt: literackimdk@gmail.com
Regulamin konkursu oraz ewentualne zmiany terminów na naszej stronie:
www.mdk2.pl
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KONKURS RECYTATORSKI - KARTA UCZESTNICTWA
Imię i nazwisko uczestnika:
Klasa, wiek:
Data i miejsce urodzenia:
Pełna nazwa placówki:
Adres placówki:
E-mail placówki:
Imię i nazwisko
opiekuna/nauczyciela
przygotowującego do konkursu:
E-mail i telefon kontaktowy
opiekuna:
Repertuar (pełne imię i nazwisko autora, tytuł):
Tekst główny:
Tekst dodatkowy:

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu
Recytatorskiego w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu i akceptuję jego zasady.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie
Uczestnictwa w celach ewidencyjnych oraz na bezpłatne wykorzystanie mojego
wizerunku/wizerunku mojego dziecka w celach związanych z realizacją statutową placówki
i promocją, fotografowanie mnie/mojego dziecka oraz umieszczanie zdjęć na stronach MDKu w celach promocyjnych i w ramach realizacji założeń Statutu MDK nr 2 w Poznaniu.
Wyrażam zgodę na udział ………………………… (imię i nazwisko) w Wojewódzkim
Konkursie Recytatorskim w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu.
Biorę pełną odpowiedzialność za prezentowany na konkursie repertuar.
Podpis uczestnika: …………………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego: …………………………………………………….
Podpis nauczyciela/opiekuna: …………………………………………………….
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POTWIERDZENIE DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI
Potwierdzam, że zgłoszony uczestnik został wybrany w szkolnych eliminacjach do
reprezentowania naszej placówki.

………………………………………………..............…
(Pieczątka i podpis dyrektora placówki)

…………………………..………………………………..
(Pieczątka placówki)

4

