
REGULAMIN 

III GMINNY KONKURS RECYTATORKI „SŁOWEM MALOWANE”                                                                     

IM. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO                                                                                                                       

POD HONOROWYM PATRONATEM WÓJTA GMINY LIPNICA MUROWANA 

 

I ORGANIZATORZY 

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej 
32-724 Lipnica Murowana 74 
tel. 14 6852 108 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Murowanej 
32-724 Lipnica Murowana 83 
tel. 14 6852 617 
 
II TERMINY 
 
- Przesłuchania uczestników w obecności jury odbędą się 15 października 2014 r. (środa) o godz. 1000 

w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej. 
- Wieczór Poetycki odbędzie się w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej. 
Podczas wydarzenia laureaci konkursu zaprezentują się w obecności zaproszonych gości. 
 
III TEMATYKA KONKURSU 
 
Uczestnicy prezentują do wyboru tekst poetycki lub fragment prozy dotyczący szeroko pojętej 
tematyki jesiennej. 
 
IV CELE KONKURSU 
 

1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką recytacji i kulturą 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 jej autorów. 

 
V ZASADY UCZESTNICTWA 
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy 
Lipnica Murowana. 

2. Instytucją delegującą może być szkoła, świetlica wiejska, do konkursu można również 
zgłaszać się indywidulanie.  

3. Szkoły oraz świetlice wiejskie proszone są o wytypowanie uczestników i dostarczenie kart 
zgłoszeń do Organizatora. Każda jednostka może wydelegować 4 recytatorów w każdej 
kategorii wiekowej. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 
- szkoła podstawowa klasy I-III 
- szkoła podstawowa klasy IV-VI 
- gimnazjum 



5. Każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji jeden wiersz lub fragment prozy 
(istnieje możliwość otworzenia podkładu z płyty CD). 

6. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. 
7. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać na obowiązujących kartach zgłoszeń do dnia 

10 października 2014 r. do Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej osobiście, pocztą 
tradycyjną lub mailową na adres: kulturalipnica@wp.pl.  

 
VI OCENA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 
1. Powołane niezależne jury oceniać będzie uczestników pod względem: 

- doboru tekstu do możliwości percepcyjnych recytatora 
- znajomości tekstu 
- interpretacji tekstu, oryginalności wykonania 
- kultury słowa 
- ogólnego wyrazu artystycznego 

2. Przesłuchania w obecności jury odbędą się w kolejności od najmłodszej do najstarszej 
kategorii wiekowej. 

3. Wyniki ogłoszone zostaną podczas Wieczoru Poetyckiego, o terminie którego laureaci 
zostaną poinformowani telefonicznie. 

4. Dla laureatów przewidziane są nagrody i dyplomy. 
5. Decyzje jury są niepodważalne. 
 

VII UWAGI 
 

1. Regulamin konkursu, karty zgłoszeń oraz ewentualne zmiany terminów dostępne są na 
stronie www.kulturalipnica.pl.  

2. Wszelkie informacje o konkursie udzielane są w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy 
Murowanej od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600. 

3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 

mailto:kulturalipnica@wp.pl
http://www.kulturalipnica.pl/

