LUBUSKI
KONKURS RECYTATORSKI 2018
ELIMINACJE GMINNE

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji
Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, który jak co roku
przebiegać będzie w drodze eliminacji środowiskowych,
gminnych i powiatowych. Konkurs jest imprezą otwartą dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa
lubuskiego. Realizowany jest w trzech grupach wiekowych:
-I grupa wiekowa (klasy I-III),
-II grupa wiekowa (klasy IV-VI),
- III grupa wiekowa ( VII klasa szkoły podstawowej oraz II
i III gimnazjum).

REGULAMIN
1.Szkoły i placówki kultury organizują na swoim terenie
eliminacje środowiskowe i typują z każdej grupy wiekowej
4 recytatorów do eliminacji gminnych, które odbędą się w
świetlicy wiejskiej w Mirostowicach Dolnych w dniach:
26.02.2018 r. godz. 10.00 – I grupa wiekowa
ok. godz. 12.30
- III grupa wiekowa
27.02.2018 r. godz. 10.00 - II grupa wiekowa

2. Uczestnicy przygotowują dowolny wiersz lub jego
fragment, monolog literacki, montaż tekstów, fragment
prozy, a czas prezentacji utworu wynosi odpowiednio:
- I grupa wiekowa – do 2 minut,
- II i III grupa wiekowa – do 5 minut.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch
kategoriach :
- recytacja,
-”wywiedzione ze słowa” (dowolna forma jednoosobowej
prezentacji tekstu, np. „teatr jednego wiersza”, łączenie
tekstu mówionego ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem,
rekwizytem...)
4. Ogłoszenie wyników nastąpi po prezentacjach kolejnych
grup wiekowych.
5. Do eliminacji na szczeblu powiatowym powołane przez
organizatorów jury wytypuje po 4 laureatów z każdej
kategorii wiekowej.
6. Zgłoszonego repertuaru nie wolno zmieniać na
kolejnych etapach konkursu.
7. ELIMINACJE POWIATOWE odbędą się w sali ŻDK
- „Luna”, ul. Okrzei 35 w dniu 06.03.2018 r.
8. Placówki inne niż szkoły(np: biblioteki) mogą być
reprezentowane wyłącznie w przypadku, gdy
instruktor przygotowujący recytatora jest pracownikiem
danej placówki.
Nieprzekraczalny
termin zgłoszenia do eliminacji
gminnych – do dnia 07.02.2018 r. - w Urzędzie Gminy w
Żarach, pok. 201- - (zgłoszenia wyłącznie pisemnie na
nowym formularzu karty uczestnictwa, której wzór
załączamy) lub e – mailem :ewa.kusion@gminazary.pl,
katarzyna.marciniak@gminazary.pl

