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Gminny Konkurs Recytatorski w Mosinie
„Pamiętamy”

 
REGULAMIN 

                                                                                                                                        
1. Organizatorem konkursu jest Hufiec ZHP Mosina.  

2. Konkurs odbędzie się pod patronatem Burmistrza Gminy Mosina. 

3. Celem konkursu jest:

-  przybliżenie  uczestnikom  dorobku  polskich  poetów,  kreowanie

wrażliwości  artystycznej  i  dobrego  smaku  oraz  doskonalenie  warsztatu

recytatorskiego i kultury żywego słowa.

– przybliżenie uczestnikom tematyki Powstawania Wielkopolskiego, okresu

I  wojny  Światowej,  okresu  międzywojennego  oraz  poezji  współczesnej

mówiącej o tych okresach.

4. Uczestnikami konkursu są:

a) uczniowie  szkół  podstawowych  z  terenu  gminy  Mosina,  będący

laureatami eliminacji szkolnych. Do konkursu gminnego szkoła zgłasza 3

osoby (po jednej osobie z każdej kategorii wiekowej).

b) osoby  ze  szkół  średnich,  osoby  pełnoletnie  z  terenu  Gminy  Mosina,

które zgłaszają się indywidulanie.

5. Konkurs przebiega w czterech 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  -  VIII  i

oddziałów gimnazjalnych 

 Kategoria IV OPEN– osoby ze szkół średnich oraz osoby pełnoletnie.
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UWAGA! 

6. Uczestnicy przygotowują do prezentacji jeden wiersz, którego wykonanie

nie może przekroczyć 5 minut. 

7. Wiersz powinien mieć charakter patriotyczny.

Tematyka:  okres  I  wojny  światowej,  okres  międzywojenny,  Powstanie

Wielkopolskie, wiersze współczesne mówiące o wyżej określonej tematyce.

8. Gminny  Konkurs  Recytatorski  w  Mosinie  odbędzie  się  27  listopada  w

Mosińskim Ośrodku Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina. O dokładnym

harmonogramie  poinformujemy  zgłoszone  szkoły  oraz  uczestników  z

kategorii open. 

9. Harmonogram konkursu zostanie podany do dnia 25 listopada  br.

10. Nad przebiegiem eliminacji gminnych będzie czuwać specjalnie powołane

jury, oceniając:

 dobór repertuaru – dostosowany do umiejętności  i  zainteresowań

recytatora, samodzielność;

 interpretację – zrozumienie tekstu, umiejętność przekazania intencji i

emocji;

 kulturę  słowa  –  poprawność  techniczna  (dykcja),  umiejętne

operowanie

 melodią  tekstu;

 ogólny wyraz artystyczny

11. Zgłoszenia  szkoły  wraz  z  informacją  o  kategoriach,  w  których  szkoła

przystąpi do konkursu prosimy nadsyłać do 8 listopada br., na adres e-mail:

pamietamy2019@gmail.com lub  za  pośrednictwem  internetowego

mailto:pamietamy2019@gmail.com
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formularza  .  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?

id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzWVuLcsQeY9Br2mrxcp9nNRUMFkxNFhMMFh

YS05LUVRDVkpCWjJJNE5YRC4u

12. Termin  zgłoszeń  imiennych  uczestników  za  pomocą  formularz

internetowego to 21 listopada br.. Formularz otrzymają zgłoszone szkoły.

13. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  niewielkich  zmian  w

regulaminie. Uczestnicy eliminacji gminnych przyjeżdżają na własny koszt. 

                            

ZAPRASZAMY
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