REGULAMIN
XX REJONOWEGO  KONKURSU  RECYTATORSKIEGO
„SŁOŃCE, SŁOŃCE I ŻYCIE”
Bielsko-Biała, 2018


Organizatorzy:

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
MDK – Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej

1.  Celem konkursu jest:
      - prezentowanie najcenniejszych dzieł literatury polskiej i powszechnej;
      - popularyzacja piękna i kultury języka polskiego.

2.  Konkurs jest imprezą otwartą, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz placówek wychowania pozaszkolnego. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję.

3.  W ramach XX Rejonowego Konkursu Recytatorskiego odbywać się będzie turniej recytatorski.

4.  Młodzież przygotowuje do konkursu 3 utwory: 2 utwory poetyckie i 1 fragment prozy. 
Drugi utwór poetycki jest utworem dodatkowym, który uczestnicy recytują tylko na specjalne życzenie jury konkursu.

5.  Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć:
     - dla uczniów klas I – III – 5 min,
     - dla uczniów klas IV – VI – 5 min,
     - dla klas VII oraz gimnazjalistów – 10 min.

6.  Uczestnictwo w XX Rejonowym Konkursie Recytatorskim „Słońce, słońce i życie” winny poprzedzić eliminacje szkolne oraz eliminacje miejskie i powiatowe przeprowadzone do 
26 marca 2018 roku.

7. Rejonowy etap konkursu odbędzie się w piątek 6 kwietnia 2018 roku 
    w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz przy ul. Słowackiego 17 w Bielsku-Białej  
(wstępnie zaplanowano od godz. 900 - szkoły podstawowe: I-III oraz IV-VI, natomiast od godz. 13 00 – klasy VII oraz gimnazja).

W przypadku bardzo dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość
przeprowadzenia konkursu dla gimnazjalistów w sobotę 7 kwietnia 2018 r. 
  
8. Laureaci konkursu będą typowani do udziału w:
            - Ogólnopolskim Małym Konkursie Recytatorskim dla klas szkół podstawowych
(organizator: Dom Kultury w Starachowicach – maj 2018),
 - Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim dla gimnazjalistów „Przebudzeni do życia”                (organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej – maj 2018).

7.  Organizatorzy poszczególnych etapów powołują komisję, w skład której winni wejść:
     	nauczyciel – polonista, aktor lub kwalifikowany instruktor zespołu żywego słowa lub zespołu teatralnego.

8.  Komisja dokonuje oceny według następujących kryteriów:
     -  dobór repertuaru,
     -  interpretacja tekstu,
     -  kultura słowa,
     -  ogólny wyraz artystyczny.


Postanowienia końcowe:

Organizatorzy etapu miejskiego/powiatowego proszeni są o powiadomienie organizatorów eliminacji rejonowych przed imprezą o terminie eliminacji miejskich i powiatowych. 

	Po przeprowadzonych eliminacjach prosimy o przesłanie protokołu konkursu wraz z kartami ocen wytypowanych laureatów do dnia 26 marca 2018 r. na adres organizatora:


Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
ul. Słowackiego 17
43-300 Bielsko-Biała
lub drogą mailową na adres: kubiszowka@vp.pl.

Organizatorzy eliminacji miejsko-powiatowych typują do etapu rejonowego maksymalnie     
dwóch wykonawców z grupy wiekowej klas  I – III szkoły podstawowej, dwóch wykonawców z klas IV – VI szkoły podstawowej oraz dwóch wykonawców z klas VII szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

   4. Dodatkowych informacji o konkursie udziela Iwona Kusak, tel. (033) 812-58-86, 
      kom. 509 729 123.
































