REGULAMIN
XV KONKURSU RECYTATORSKIEGO „IDĄ ŚWIĘTA”
1 Zasady ogólne
1. Organizatorem XV Konkursu Recytatorskiego „Idą Święta” jest: Miejsko - Gminny Ośrodek
Kultury w Białobrzegach.
2. Konkurs odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021r. o godzinie 9.00 w sali tanecznej Miejsko –
Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach.
3. Komisja konkursowa powołana przez organizatora Konkursu, będzie czuwać nad
prawidłowym przebiegiem konkursu. W skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele
organizatora Konkursu oraz osoby powołane przez organizatora.
4. Ogłoszenie o Konkursie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczanie na
stronach internetowych, w tym na stronie organizatora www.mgok.bialobrzegi.pl.

2 Cel konkursu
- aktywizowanie dzieci i młodzieży do poszukiwań repertuarowych oraz samodzielnej pracy
nad interpretacją tekstu,
- pobudzenie kreatywności młodych recytatorów,
- rozwijanie wrażliwości i poczucia estetyki,
- krzewienie piękna mowy polskiej,
- zaznajamianie dzieci i młodzieży z twórczością polskich poetów i prozaików
- kultywowanie świątecznych tradycji.

3 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną
zdolność do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie, posiadające ograniczoną
zdolność do czynności prawnych za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub
opiekuna prawnego, która jest równoznaczna z zaakceptowaniem postanowień

regulaminu, w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz
warunków licencji na korzystanie przez organizatora zdjęć zrobionych podczas
Konkursu.
2. Uczestnicy mogą wystąpić w następujących kategoriach:
•

I kategoria - przedszkola/klasy „0”

•

II kategoria - uczniowie klas I-IV szkół podstawowych

•

III kategoria - uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych

•

IV kategoria – uczniowie szkół ponadpodstawowych

3. Spośród wszystkich występów Jury wybierze trzy najlepsze wykonania.
4. W Konkursie mogą brać udział Przedszkola, klasy „0”, uczniowie klas I-VIII oraz
uczniowie szkół ponadpodstawowych.
5. Podstawą do zakwalifikowania uczestnika do XV Konkursu Recytatorskiego „Idą
Święta” jest dostarczenie w wyznaczonym terminie karty zgłoszenia na adres: Miejsko
–

Gminny

Ośrodek

Kultury,

ul.

Kościelna

31,

26-800

Białobrzegi,

do dnia 10 grudnia 2021 r. (piątek).
6. Zapraszamy na stronę internetową www.mgok.bialobrzegi.pl z zamieszczonymi
dokumentami do poprania.
7. Na konkurs uczestnik przygotowuje obowiązkowo jeden utwór związany tematycznie
ze Świętami Bożego Narodzenia.
8. Każda Instytucja może wytypować do udziału w Konkursie maksimum 6 podmiotów
wykonawczych.
9. Ilość uczestników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

4 Kryteria oceny
- dobór utworu do możliwości uczestnika (wiek i opanowanie języka polskiego)
- bezbłędne opanowanie pamięciowe recytowanego tekstu
- dykcja
- prawidłowa artykulacja głosek
- właściwe akcentowanie
- interpretacja tekstu
- ogólny wyraz artystyczny

5 Nagrody
1. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział.
2. Za pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej Organizatorzy przyznają nagrody
rzeczowe.
6 Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej organizatora:
www.mgok.bialobrzegi.pl.
2. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub nierozstrzygnięcia Konkursu.
4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmie
organizator Konkursu.
5. Dodatkowe informacje na temat Konkursu będą udzielane przez Patrycję Trojanowską
pracownika

Miejsko

–

Gminnego

(p.trojanowska@mgok.bialobrzegi.pl).
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