Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury
w Oleśnicy
56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56
tel./fax (071) 314-01-72 www.pceik.pl
e-mail: sekretariat@pceik.pl

Oleśnica, 19.10.2017 r.

XXIII DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI
Organizator eliminacji powiatowych
Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury, ul. Wojska Polskiego 56
REGULAMIN
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu oleśnickiego.
2. Uczestnicy występują w kategorii:
a) „młodsi” – szkoła podstawowa, klasy IV - VI
b) „starsi” – klasy VII szkoły podstawowej i II – III klas gimnazjum
3. W kategorii „młodsi” uczestnicy wykonują jeden utwór: wiersz lub fragment prozy.
Czas prezentacji do 4 minut.
4. W kategorii „starsi” uczestnicy wykonują dwa utwory: wiersz i fragment prozy. Łączny czas
prezentacji do 7 minut. 5. Prezentowane utwory mogą być dowolnie wybrane (z wydanych drukiem).
6. Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach konkursu ten sam repertuar (chyba, że jury zaleci jego
zmianę).
7. Prezentacje ocenia powołane przez organizatora jury.
8. Organizator zapewnia nagrody dla laureatów, dyplomy, podziękowania dla nauczycieli.
9. Kryteria oceny:
a) interpretacja utworów
b) dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych
uczestnika)
c) kultura słowa
d) ogólny wyraz artystyczny.
ETAPY KONKURSU
I.
II.

III.
IV.

etap - eliminacje szkolne, organizują szkoły do 12 stycznia 2018 r.
etap – eliminacje miejskie, gminne lub miejsko – gminne, organizują lokalne Ośrodki Kultury do 16
lutego 2018 r. W kategorii „młodsi” lokalny Ośrodek Kultury zgłasza do 3 laureatów klas IV-VI
i 2 laureatów klas VII do etapu powiatowego. W kategorii „starsi” każda szkoła z klasami
gimnazjalnymi w powiecie typuje do 2 laureatów do etapu powiatowego.
Termin zgłoszeń do powiatu
etap – eliminacje powiatowe odbędą w SM „Zacisze” w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 5.
a. „młodsi” ( klasy IV-VI) – 27 lutego 2018 r. godz. 9.00-11.00
b. „starsi” (klasy VII i II i III klasy gimnazjalne) – 27 lutego 2018 r. godz. 11.00 – 13.00

Finał Wojewódzki:
1. Odbędzie się w Kłodzkim Ośrodku Kultury w Kłodzku:
2. Potwierdzenie udziału w finale wojewódzkim zostanie przesłane uczestnikom na adres szkoły
3. W finale wojewódzkim konkursu PEGAZIK przewidziane są atrakcyjne nagrody dla zwycięzców
i wyróżnionych.
4. Uczestników finału obowiązuje wpisowe w wysokości 15 zł. od osoby.
5. Organizator zastrzega możliwość zmian terminów finału.
ZASADY UDZIAŁU:
1. Zgłoszenia reprezentantów szkół należy dokonać poprzez przesłanie, organizatorom
poszczególnych etapów, wypełnionych kart zgłoszeń w określonym przez nich terminie.
O liczbie uczestników reprezentujących szkołę w eliminacjach drugiego etapu decydują
organizatorzy (jury).
2. Jury eliminacji drugiego etapu kwalifikuje uczestników do etapu powiatowego. Kartę
zgłoszeniową z osobami zakwalifikowanych do eliminacji powiatowych należy przesłać do dnia
4 lutego 2018 r. na adres: e-mail pceik@pceik.pl.
3. Jury eliminacji powiatowych może zakwalifikować do finału wojewódzkiego tylko 2 recytatorów
w kategorii „młodsi” i 2 recytatorów w kategorii „starsi”.
4. Dyplomy za udział w konkursie i nagrody dla laureatów zostaną wręczone w dniu konkursu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego
regulaminu.
2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału
w wyżej wspomnianym konkursie.
3. Odpłatność w wysokości 10 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiatu
oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego
i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4. W załączniku - Karta zgłoszeniowa.
5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.
zm.)

