Wrocław, 18.02.2018 r.
REGULAMIN XVIII REJONOWEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO DLA UCZNIÓW KL. IV – VI
(ELIMINACJE DO KONKURSU POWIATOWEGO)
1. Konkurs odbędzie się 22.03.2018 r. (czwartek) o godz. 13.00
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 przy ul. Sołtysowickiej 34 we Wrocławiu (dojazd autobusami linii 116 i 119).
2. W konkursie biorą udział wyłącznie uczniowie kl.IV – VI szkół podstawowych pod opieką nauczycieli.
3. Organizatorzy zapewniają nagrody książkowe dla LAUREATÓW.
4. Uczestnicy przygotowują dwa utwory, a prezentują jeden. W szczególnych wypadkach komisja wysłucha drugiego
utworu. Czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut.
5. Bezstronne jury oceni utwory wykonywane w jednej z kategorii:
- recytacja poezji lub fragmentu prozy,
- poezja śpiewana.
6.
-

Komisja ocenia m.in.:
dobór repertuaru,
interpretację tekstu,
dykcję,
ogólne wrażenie artystyczne.

7.

Ponadto bierze się pod uwagę wyraziste, pełne ekspresji wygłaszanie z pamięci tekstów poezji i prozy artystycznej
bez korzystania z gestów i wszelkich akcesoriów teatralnych (kostiumy, rekwizyty itp.)

8.

Komisja:
a. przyznaje wyróżnienia w każdej kategorii;
b. ogłasza laureatów w obydwu kategoriach;
c. typuje maksymalnie 5 kandydatów w obydwu kategoriach łącznie do powiatowego etapu konkursu, który
odbędzie się 14.04.2018 r. w SP nr 113 o godz. 9.00.

Wydrukowane zgłoszenia uczestników wyłonionych w szkolnych eliminacjach konkursu należy przesłać do
13.03.18 r. do godz. 15.00 (maksymalnie 4 kandydatów w obu kategoriach łącznie) na adres:
ZSP nr 4, ul.Sołtysowicka 34, 51-168 Wrocław
tel. 071-798 69 27 lub pocztą elektroniczną: zspnr4@poczta.onet.pl
sekretariat.zsp04@wroclawskaedukacja.pl
10. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
a. imię i nazwisko uczestnika w pełnym brzmieniu;
b. klasa i szkoła;
c. kategoria;
d. tytuł oraz pełne imię i nazwisko autora utworu;
e. pełne imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika.
9.

11. Zgłoszenia niepełne lub przesłane po terminie nie będą uwzględniane.
12. Uczestników prosimy o zabranie obuwia zmiennego.
13. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad konkursu.
14. Regulamin oraz formularz zgłoszenia do pobrania na stronie www.zsp4.wroclaw.pl
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
konkursu oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej ZSP nr 4 we Wrocławiu zarówno ucznia jak i
nauczyciela prowadzącego.(art. 23 ust. 1 pkt.1 Ustawy z 29sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
Serdecznie zapraszamy!
ORGANIZATORZY:
Jolanta Belka, Dorota Biedak, Marta Madziar-Yousef, Grażyna Sobieraj, Mirosława Szostakiewicz.

