ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury
im. Władysława Sebyły
ul. Targowa 1
42-100 Kłobuck
tel. (0 34) 317 29 91
www.mokklobuck.pl

XXXIII REGIONALNY KONKURS RECYTATORSKI
„Wrażliwość na słowa”

pod honorowym patronatem
Burmistrza Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego
- ELIMINACJE POWIATOWE
REGULAMIN
Kłobuck – Częstochowa 2022

I. CELE KONKURSU:
1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką mówienia scenicznego/recytacji.
2. Pielęgnowanie kultury języka polskiego i zamiłowania do literatury pięknej.
3. Umożliwienie konfrontacji i wymiany doświadczeń recytatorom i opiekunom.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych.
2. Uczestnicy występują w trzech grupach wiekowych:
grupa I – uczniowie klas I-III
grupa II – uczniowie klas IV-VI
grupa III – uczniowie kl. VII-VIII
tylko w jednej kategorii konkursowej: recytacja
3. Prezentowany repertuar obejmuje utwór poetycki i krótki fragment
prozy.
4. W najmłodszej grupie wiekowej (kl. I-III) możliwe jest zastąpienie
prozy utworem poetyckim wtedy uczestnik prezentuje 2 wiersze.
4. Łączny czas prezentacji każdego uczestnika nie może przekroczyć 5 minut !
Przekroczenie czasu będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika!!!
III. ZASADY ORGANIZACYJNE:
1. Konkurs obejmuje swym zasięgiem uczniów szkół podstawowych z powiatu kłobuckiego.
2. Do eliminacji powiatowych organizatorzy eliminacji gminnych i miejsko-gminnych zgłaszają
łącznie 9 recytatorów z danej gminy: wyłaniając do trzech recytatorów z każdej kategorii
wiekowej (klasy I-III, IV-VI, VII-VIII).
3. Do eliminacji regionalnych organizator eliminacji powiatowych zgłasza łącznie 9 recytatorów
(uwzględniając wszystkie grupy wiekowe).
4. Organizatorzy, w zależności od potrzeb uczestników oraz bieżącej sytuacji epidemiologicznej,
mogą przeprowadzić konkurs stacjonarnie lub na podstawie nagrań wideo nadesłanych przez
uczestników.
5. Eliminacje powiatowe konkursu dla uczniów szkół podstawowych z powiatu kłobuckiego
odbędą się 22 kwietnia 2022r. (piątek) g. 9.00 w sali widowiskowej MOK w Kłobucku, w czasie
których zostaną wyłonieni laureaci eliminacji regionalnych (promocja do finału).
6. Recytatorzy przybywają na konkurs 15 minut przed rozpoczęciem przesłuchań.
7. Przesłuchania odbywać się będą w blokach ok. 2 godzinnych, całych grup szkolnych, nie
kategorii wiekowych. Harmonogram zostanie ułożony na podstawie kolejności zgłoszeń.
8. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w terminie do 13 kwietnia 2022 r. dokładnie
wypełnionych kart zgłoszeń na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul.
Targowa 1 lub e-mail: biuro2@mokklobuck.pl
9. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą stacjonarnie oraz na podstawie nadesłanych
nagrań recytowanych tekstów wykonanych np. kamerą, telefonem, ze stałego ujęcia, na
najwyższych parametrach nagrywania obrazu i dźwięku, aby nagranie było jak najlepszej jakości
– rozdzielczość minimalna HD 720p (1280x720)
10. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie internetowo jako plik formatu MP4, AVI za
pomocą platformy do wysyłania danych wetransfer.com w terminie do 13 kwietnia 2022 r. filmu
wraz ze skanem dokładnie wypełnionych kart zgłoszeń na adres:
e-mail: biuro4@mokklobuck.pl
Informacje także na naszej stronie: www.mokklobuck.pl oraz telefonicznie 34-317-29-91
11. Eliminacje regionalne (finał) dla laureatów z powiatu kłobuckiego
odbędą się 27 i 28 kwietnia 2022 r. od godz. 10.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury}
w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, tel. 34-366-59-65

IV. Powołana przez organizatora komisja jury oceniać będzie prezentacje konkursowe wg
następujących kryteriów:
-

dobór repertuaru i interpretacja utworów
kultura słowa, dykcja i wymowa
ogólny wyraz artystyczny.

V. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na fb i stronie internetowej mokklobuck.pl po
zakończeniu posiedzenia komisji jury.
VI. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się podczas koncertu laureatów. O terminie
zostaną powiadomieni jedynie laureaci, przy czym organizator zastrzega sobie prawo do
odwołania uroczystości lub przeprowadzenia jej w innej formie, w zależności od ogólnej
sytuacji epidemiologicznej w kraju.
VII. Do regulaminu dołączamy Vademecum Młodego Recytatora, opracowane i polecane
przez Małgorzatę Gutowską - Adamczyk (jurorkę konkursu recytatorskiego w 2017r.)
Mamy nadzieję, że będzie pomocny w przygotowaniach do recytacji.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Zachęcamy do korzystania z tekstów najbardziej współczesnych polskich autorów
literatury dziecięcej i młodzieżowej. Prosimy o niepowielanie repertuaru z poprzednich
lat!

UWAGI KOŃCOWE
Zgłaszając udział w Konkursie uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu
oraz wyraża zgodę̨ na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska,
numeru telefonu oraz wizerunku (Karta zgłoszenia do konkursu).
BIURO ORGANIZACYJNE KONKURSU
Miejski Ośrodek Kultury
im. Wł. Sebyły w Kłobucku
ul. Targowa 1
42-100 Kłobuck
tel. 34 317 29 91
e-mail: biuro2@mokklobuck.pl
Załączniki do Regulaminu:
1.

Karta zgłoszenia do XXXIII Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Wrażliwość
na słowa” Kłobuck-Częstochowa 2022

2.

Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

