


REGULAMIN 

I GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
 „SŁOWEM MALOWANE” 

 - IM. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO 
pod honorowym patronatem Wójta Gminy Lipnica Murowana 

 
 

      I     CELE KONKURSU 

1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką recytacji i kultury słowa. 
2. Motywowanie uczniów do poszerzania znajomości literatury i poezji polskiej. 
3. Doskonalenie dźwiękowej formy wypowiedzi. 
4. Doskonalenie umiejętności wykazywania interpretacyjnych różnic w tekstach 

lirycznych i epickich. 
5. Poznawanie lokalnej poezji i kultywowanie pamięci o ludziach związanych z naszą 

ziemią.    

 

      II   ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU 

1. W konkursie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy 
Lipnica Murowana oraz dzieci i młodzież uczęszczające na świetlice wiejskie. 

2. Konkurs obejmuje uczniów w następujących kategoriach wiekowych: 
- klasy I-III 
- klasy IV – VI 
- gimnazja 

3. Uczestnicy konkursu przygotowują do prezentacji jeden utwór o dowolnej tematyce. 
Może to być: 
- utwór poetycki 
- fragment prozy 
 (istnieje możliwość odtworzenia podkładu na płycie CD) 

4. Wszystkie teksty poetyckie prezentowane w konkursie powinny być polskich autorów. 
5. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, 

rekwizyt), jeśli służą one twórczej interpretacji.  
6. Repertuar powinien być starannie dobrany pod względem wartości literackiej  

i adekwatny do poziomu intelektualnego i emocjonalnego dziecka. Ważna jest 
oryginalność wykonania oraz własna interpretacja utworu. 

7. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. 
8. Istnieje  możliwość  zaprezentowania  - poza  konkursem - swoich  własnych 

utworów. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie organizatora. 
9. Konkurs będzie miał formę: 

I – przesłuchania uczestników w obecności jury, 
II - Wieczoru Poetyckiego. 
 
 

 



III   OCENA UCZESTNIKÓW KONKURSU  

1. Uczestników konkursu ocenia powołane niezależne jury pod względem: 
- doboru tekstu do możliwości percepcyjnych recytatora 
- interpretacji tekstu, oryginalności wykonania 
- kultury słowa 
- ogólnego wyrazu artystycznego 

2. Przesłuchanie przez komisję konkursowa odbędzie się w kolejności od najmłodszej do 
najstarszej kategorii wiekowej. 

3. Wyniki ogłoszone zostaną w dniu 27.11.2012 r. podczas trwania Wieczoru 
Poetyckiego. 

4. Dla laureatów przewidziane są nagrody i dyplomy. 
 

  IV    OBOWIĄZUJĄCE TERMINY 

1. Zgłoszenia na załączonych do regulaminu kartach należy składać do 31 października 
2012 r. do Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej osobiście, pocztą lub 
mailowo: kulturalipnica@wp.pl 

2. Szkoły oraz świetlice wiejskie są proszone o wytypowanie uczniów i dostarczenie kart 
zgłoszeń uczestników do organizatora. Każda jednostka  może wystawić czterech 
najlepszych recytatorów w każdej kategorii wiekowej. 

3. Dopuszcza się indywidualne zgłoszenie uczestników poza eliminacjami szkolnymi. 
4. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch formach: 

- Przesłuchania uczestników w obecności jury w dniu 20 listopada 2012 r. o godz. 
10.00 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej. 
Uczestników konkursu wraz z opiekunami prosi się o wcześniejsze piętnastominutowe 
przybycie do biura organizacyjnego konkursu. 
- Wieczoru Poetyckiego w dniu 27 listopada 2012 r. o godz. 17.00 przy udziale 
zaproszonych gości i laureatów konkursu. 

5. Regulamin konkursu oraz ewentualne zmiany terminów na stronie: 
www.kulturalipnica@wp.pl  

 V   ORGANIZATORZY 

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej 
32-724 Lipnica Murowana 74 
Tel. 14 6852108 
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Murowanej 
32-724 Lipnica Murowana 83 
Tel. 14 6852617 

 
Wszelkich informacji o konkursie udziela Kinga Kozioł-Matlęga – koordynator 
konkursu, tel.14 6852108 w godz. 8.00-14.00 
 
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. Organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 
W załączeniu: KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 
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   (pieczątka instytucji  delegującej) 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
DO I GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

 „SŁOWEM MALOWANE” 
 - IM. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO 

pod honorowym patronatem Wójta Gminy Lipnica Murowana 
 

 
 

1. Imię i nazwisko recytatora .............................................................................................................. 

2. Adres domowy z telefonem  ........................................................................................................... 

3. Instytucja patronująca (adres z telefonem) ..................................................................................... 

        

4. Kategoria wiekowa : 

    a) kl. I – III  (lat …..) 

    b) kl. IV – VI (lat …..) 

    c) gimnazjum (lat …..) 
        (właściwe podkreślić) 

 

5.  Recytowany utwór (tytuł oraz autor) 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

U w a g a: 

Dla każdego recytatora  obowiązuje osobna karta zgłoszenia.  
 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem  przeglądu 

 

.........................................................    .................................................... 
  podpis instruktora lub opiekuna                      podpis uczestnika przeglądu 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu 
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) w zakresie koniecznym do 
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz w celach promocji przedsięwzięcia. 
 
 
 
         ………………………………………. 

data i podpis uczestnika przeglądu 


