Regulamin
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
Obcojęzycznej Poezji Miłosnej
1. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy.
2. Patronat honorowy: Cornelia Pieper - Konsul Generalny Niemiec w Gdańsku oraz Leszek
Kuliński - Wójt Gminy Kobylnica.

3. Konkurs został wpisany do Wojewódzkiego Kalendarza Imprez Pomorskiego Kuratora
Oświaty w Gdańsku na rok 2017/2018 jako impreza o charakterze artystycznym.
4. Celem konkursu jest zwiększenie atrakcyjności nauki języków obcych oraz doskonalenie
poprawności wymowy, poznanie przez uczniów poezji i otwarcie ich na kulturę innych
krajów oraz motywowanie uczniów do wystąpień publicznych.
5. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie w następujących kategoriach: klas 4 -7 SP oraz
gimnazjum terenu województwa pomorskiego.
6. Terminy konkursowe:
a) eliminacje szkolne należy przeprowadzić i zgłoszenia uczestników składać w
nieprzekraczalnym terminie do dn. 26 stycznia 2018 r.
b) finał wojewódzki odbędzie się w Sali Widowiskowej „Forum” Zespołu Szkół
Samorządowych w Kobylnicy – 14 lutego 2018 r. od godz. 10:00; rejestracja
uczestników od godz. 9:30.
7. Jury finału wojewódzkiego powołają organizatorzy.
8. Ocenie będą podlegać:
a) dobór repertuaru,
b) pamięciowe opanowanie tekstu,
c) interpretacja utworu,
d) dykcja,
e) postawa sceniczna,
f) ogólne wrażenie artystyczne.
9. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie podpisane przez Dyrektora Szkoły. Każdą szkołę
reprezentować może maksymalnie dwóch recytatorów w kategorii wiekowej kl. 4-7 SP i
jeden recytator w kategorii gimnazjów, oddzielnie w języku angielskim i w języku
niemieckim.
10. Zgłoszenia można dostarczać listownie (76-251 Kobylnica, ul. Główna 63) lub mailowo
(zeskanowane) (m.pakula@spkobylnica.pl).

11. W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:

a. imię i nazwisko uczestnika,
b. autor i tytuł utworu,
c. nazwa i adres szkoły,
d. imię i nazwisko nauczyciela.
12. O kolejności występu decydować będzie data zgłoszenia.
13. Dopuszcza się wykorzystanie przez recytatora rekwizytu lub stroju oraz podkładu
muzycznego.
14. Jeden uczeń może recytować wiersz tylko w jednym języku.
15. Wiersz może recytować tylko jedna osoba.
16. Czas prezentacji utworu nie może przekroczyć 5 minut.
17. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
18. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 lutego 2018 r.
19. Wyniki ustalone i ogłoszone przez komisję konkursową są ostateczne.
Kontakt:
tel. 598 415 917
e-mail (m.pakula@spkobylnica.pl
mgr Monika Pakuła

