Opis i Regulamin
VIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Nie wyrastaj z marzeń
pod Patronatem Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Temat: Autoportret z pasją
1. Organizator Konkursu: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie
2. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 1-3 i 4-6 państwowych i niepaństwowych szkół
podstawowych województwa zachodniopomorskiego.
3. Zasięg konkursu: wojewódzki
4. Cel: rozwijanie zdolności recytatorskich u dzieci, popularyzacja twórczości poetów poruszających
w swych utworach problemy bliskie dzieciom.
5. Terminy związane z konkursem:
do 15 marca 2018 r. należy przesłać czytelnie wypisane zgłoszenia uczniów na adres: Szkoła
Podstawowa nr 7, ul. Złotowska 86, 71-793 Szczecin, z dopiskiem: Konkurs recytatorski Nie
wyrastaj z marzeń
lub na adres e-mail: anna.tytonik@op.pl
11 kwietnia 2018, o godz. 13.50 odbędzie się Finał Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Nie
wyrastaj z marzeń w Szkole Podstawowej nr 7 im. H. Raszki w Szczecinie.
6. Temat tegorocznego konkursu: Autoportret z pasją
Uczniowie przedstawią na scenie utwory poetyckie, w których odnajdują obraz samych siebie lub to,
co najbardziej lubią robić, co jest ich pasją. Każdy uczestnik musi zatem wybrać i zaprezentować
wiersz, który w jakimś stopniu opowiada o nim samym, wskazuje na to, co dla występującego jest
ważne i ma związek z jego życiem. Ważne, aby wybrany utwór był dostosowany do możliwości
interpretacyjnych dziecka, zgodnych z jego poziomiem rozwoju.
7. Przebieg konkursu:
Podczas wewnątrzszkolnych eliminacji komisja wybiera dwoje laureatów, po jednym na
poziomach klas: 1-3 i 4-6, którzy reprezentować będą placówkę podczas wojewódzkiego
finału. Nauczyciele przygotowujący uczniów wysyłają do organizatora zgłoszenie uczestników wraz
z ich repertuarem. Ważne, aby na zgłoszeniu zapisać wyraźnie nr telefonu oraz adres
e-mail
opiekuna, by organizatorzy mogli informować Państwa o ewentualnych zmianach. Na podane
adresy e-mail organizator prześle potwierdzenie udziału dziecka w konkursie. Brak
potwierdzenia oznacza, że organizatorzy nie otrzymali zgłoszenia i uczeń nie może wziąć
udziału w konkursie. W razie braku potwierdzenia prosimy wysłać jeszcze raz albo zadzwonić do
organizatora (nr podany w punkcie 10). Podczas finału zostaną wyłonieni laureaci na poziomach
klas 1-3 i 4-6.
8. Zasady obowiązujące na konkursie:
a) każdy uczestnik może zaprezentować tylko jeden wiersz;
b) podczas występu nie można korzystać z żadnych rekwizytów;
c) czas występu nie może przekroczyć 3 minut, dłuższy występ spowoduje dyskwalifikację;
d) jury dokona oceny według następujących kryteriów: dobór repertuaru, znajomość tekstu,
interpretacja tekstu, ogólny wyraz artystyczny. Werdykt jury jest ostateczny, nie przysługuje od
niego odwołanie;
e) występujący, po wejściu na scenę, nie przedstawia się, nie podaje też tytułu i autora wiersza (to
zadanie osoby zapowiadającej). Od razu wygłasza wybrany utwór;
9. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na zamieszczenie zdjęcia dziecka wraz z innymi
uczestnikami na stronie internetowej organizatorów.
Wszelkich informacji nieujętych w regulaminie udziela pani Anna Tytonik, tel. 506 011 223, adres e-mail:
anna.tytonik@op.pl
Zapraszamy do polubienia naszej strony na facebooku (Projekt Artystyczny „Nie Wyrastaj
z Marzeń” - https://www.facebook.com/niewyrastajzmarzen/), dzięki czemu będą Państwo na bieżąco
informowani o ewentualnych zmianach organizacyjnych. Zachęcamy również do wyrażania opinii na
temat naszego przedsięwzięcia, co będzie dla nas cenną wskazówka na przyszły rok.

