
 
 
 
 

REGULAMIN 
XIX KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

 
„W jesieni tyle skrzypiec...” 

K. I. Gałczyński 
 
 

1. Organizatorem XIX Gminnego Konkursu Recytatorskiego „W jesieni tyle skrzypiec…”, zwanego dalej 
konkursem, jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las, 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 16, zwane 
dalej Organizatorem. 
2. Regulamin konkursu, zwany dalej regulaminem, określa zasady konkursu przeprowadzonego przez 
Organizatora i jest dostępny pod adresem www.osrodekkultury.pl oraz w siedzibie Organizatora. 
3. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych uczących się w szkołach na terenie gminy Suchy Las. 
4. Celem konkursu jest przybliżenie uczestnikom dorobku polskich poetów, kreowanie wrażliwości artystycznej 
i dobrego smaku oraz doskonalenie warsztatu recytatorskiego i kultury żywego słowa. 
5. Konkurs oceniany będzie w następujących kategoriach wiekowych: 
- Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych – klasy I – III, 
- Kategoria II – uczniowie szkół podstawowych – klasy IV – VI, 
- Kategoria III – uczniowie szkół podstawowych – klasy VII i VIII. 
6. Zadaniem uczestników konkursu z kategorii I i II jest przygotowanie do prezentacji jednego wiersza, którego 
wykonanie nie może przekroczyć 5 minut Uczestnicy kategorii III przygotowują jeden wiersz oraz fragment prozy 
o łącznym czasie, który nie przekracza 8 minut. 
7. Do konkursu uczestników zgłaszają szkoły z terenu gminy Suchy Las, a każdą z instytucji reprezentować może 
maksymalnie 3 uczestników w każdej kategorii wiekowej. 
8. Zgłoszenie uczestnika do konkursu następuje przez dostarczenie Organizatorowi karty zgłoszeniowej (do 
pobrania w siedzibie Organizatora) i jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu. 
9. Prezentacje konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa, zwana dalej Komisją, powołana przez 
Organizatora. 
10.  Komisja oceniać będzie: 
- dobór repertuaru – dostosowany do umiejętności i zainteresowań uczestnika; 
- interpretację – zrozumienie tekstu, umiejętność przekazania intencji i emocji, szczerość; 
- kulturę słowa – poprawność techniczna (dykcja), umiejętne operowanie melodią tekstu; 
- ogólny wyraz artystyczny. 
11.  Przyznane mogą być: I, II i III nagroda w każdej kategorii wiekowej. Organizator dopuszcza możliwość 
wyróżnień. Od oceny Komisji nie przysługuje odwołanie. 
12.  Karty zgłoszeń należy przesłać do 15 listopada 2019r. na adres: 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las, 
62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 16 
e-mail: j.hei@osrodekkultury.pl 

lub faksem: 612500404 
13.  Finał konkursu odbędzie się we wtorek, 19 listopada 2019 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej CKiBP przy 
ul. Szkolnej 16 w Suchym Lesie. 
14.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.   

http://www.osrodekkultury.pl/

