REGULAMIN
XVII DZIELNICOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„MAGIA SŁOWA”
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY
2012r.

I.

ORGANIZATORZY:
o

Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

o

Ośrodek Edukacji Kulturalnej

o

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Grenadierów”

II. UCZESTNICY KONKURSU
o

Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Dzielnicy Praga Południe

o

Ustanowione zostają kategorie:
- uczniowie szkół podstawowych – klasy 0-III
klasy IV-VI
- uczniowie gimnazjów
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

III.

IV.

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
o

XVII Dzielnicowy Konkurs Recytatorski odbędzie się w dniach 12-13
marca 2012r. w Ośrodku Edukacji Kulturalnej w Warszawie, Al. Stanów
Zjednoczonych 40 – II piętro, w godz. 10.30-16.00

o

Harmonogram
z godzinami przesłuchań poszczególnych szkół
prześlemy oddzielnie

REPERTUAR
o

Dotyczy wszystkich eliminacji:

Klasy 0-III: jeden utwór (wiersz lub fragment prozy) – tematyka dowolna
Pozostali: dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy )
- tematyka dowolna
o

Dotyczy eliminacji finałowych:

Wszyscy uczestnicy recytują jeden utwór (do wyboru przez uczestnika). W
przypadku wątpliwości, jury może poprosić o recytację drugiego utworu
(dotyczy klas IV-VI i gimnazjum) – tematyka dowolna
Uczestnik prezentuje tylko te utwory, które zadeklarował wcześniej w karcie
zgłoszenia.
o

Czas trwania prezentacji:

Recytowany utwór nie może przekraczać 3 min. Recytatorzy, którzy nie
zastosują się do tego wymogu będą dyskwalifikowani.
o

Dobór repertuaru:

Osoby biorące udział w Konkursie po raz kolejny zobowiązane są do
zaprezentowania nowego utworu.
Uwaga!
Prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej. Prosimy nie
prezentować utworów zamieszczonych w podręcznikach szkolnych.

V. OCENA I NAGRODY
o

Jury powołane przez organizatorów, oceniając wykonawców, będzie
brało pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, interpretację,
kulturę mowy, ogólny wyraz artystyczny.

o

Jury przyzna najlepszym wykonawcom dyplomy i nagrody.

o

Wręczenie dyplomów i nagród oraz Dzielnicowy Koncert Laureatów
odbędzie się w Ośrodku Edukacji Kulturalnej w dniu 29 marca 2012r.
(czwartek) o godz. 12.00.

o

Wskazani przez jury kandydaci
(z wyjątkiem uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, którzy pozostają laureatami Konkursu na
szczeblu dzielnicowym) wezmą udział w XXXV Konkursie
Recytatorskim „Warszawska Syrenka”, który odbędzie się 14-15
kwietnia 2012r. w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, ul.
Elektoralna 12

VI. PRZEPISY ORGANIZACYJNE:
o

Karty zgłoszenia należy złożyć do dnia 6 marca 2012r. osobiście w
Ośrodku Edukacji Kulturalnej, mailem: oek@sbm-grenadierow.com.pl
lub faksem 22/810 44 12

o

Wszelkie aktualne materiały dotyczące Konkursu, włącznie z Kartą
Zgłoszenia i terminami przesłuchań – do pobrania ze strony
internetowej www.sbm-grenadierow.com.pl

U W A G A!!!
W eliminacjach dzielnicowych mogą brać udział tylko recytatorzy, którzy przeszli przez etap
eliminacji szkolnych! Ośrodek Edukacji Kulturalnej jest organizatorem wyłącznie przesłuchań
konkursowych.

Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Suliga, Kierownik Ośrodka Edukacji Kulturalnej
606 839 305, 673 60 63

