MAŁY KONKURS RECYTATORSKI
( eliminacje powiatowe)

Koszalin, 20.03.2021r.

ELIMINACJE REJONOWE
MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
Koszalin 20 marca 2021
I.
1. Konkurs jest imprezą otwartą.
2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie we właściwym terminie udziału w
eliminacjach oraz przygotowanie odpowiedniego repertuaru.
3. Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez złożenie wypełnionej karty
zgłoszenia do Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
4. Szkoła lub placówka kultury typuje do eliminacji rejonowych
maksymalnie po 3 recytatorów z każdej kategorii wiekowej.
Zasada ta musi być bezwzględnie przestrzegana.
Do przeglądu wojewódzkiego w Szczecinie (9-11.04.2021r.) komisja
kwalifikuje łącznie 3 osoby ( bez względu na kategorię).
5. Repertuar zgłoszony w karcie uczestnictwa nie może być zmieniony w
dalszych eliminacjach. Wykonawca może reprezentować tylko jedną
instytucję.
II
1. Uczestnicy konkursu występują w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I - III
klasy IV-VI
klasy VII - VIII
2. Repertuar uczestników obejmuje dwa wiersze z publikowanej literatury
dziecięcej dla recytatorów klas I-III oraz wiersz i prozę dla recytatorów od
klasy IV wzwyż.
Łączny czas wykonania repertuaru nie może przekraczać 7 minut.
Ewidentne przekroczenie czasu prezentacji spowoduje jej przerwanie co jest
równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.
III
1. Do oceny prezentacji konkursowych organizator powołuje Komisję
Konkursową.
2. W skład Komisji wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, literatury,
reżyserii oraz pedagodzy posiadający bogate doświadczenie w pracy
w ruchu amatorskim.
3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny według następujących kryteriów:
dobór repertuaru(wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości
wykonawczych oraz wieku uczestnika)
interpretacja utworów
kultura słowa
ogólny wyraz artystyczny

4. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego
członka Komisji – wszystkich uczestników przeglądu.
5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.
6. Każdy uczestnik może wystąpić tylko 1 raz w obecnej edycji konkursu.
7. Wykonawca zakwalifikowany do przeglądu wojewódzkiego jest
zobowiązany do udziału w tym przeglądzie. W przypadku rezygnacji
z występu, na jego miejsce awansuje wytypowany przez organizatora
wykonawca z tytułem wyróżnienia, który jednocześnie przejmuje tytuł
laureata przeglądu.
8.
IV
Eliminacje rejonowe Małego Konkursu Recytatorskiego
odbędą się w Centrum Kultury 105 w Koszalinie
przy ul. Zwycięstwa 105 w dniu 20 marca 2021r. od godziny 10.00
Termin nadsyłania wypełnionych kart zgłoszeń:
do dnia 17 marca 2021 r. na adres:
CENTRUM KULTURY 105 W KOSZALINIE
DZIAŁ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA KULTURY
ul. Zwycięstwa 105
75-001 KOSZALIN
lub drogą mailową na adres:malgorzata.mackiw@ck105.koszalin.pl
Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu potwierdzenia zgłoszenia
uczestnika.
Informacji udzielamy pod nr telefonu: 94 347 57 32 .
Na 2 dni przed eliminacjami organizator wyśle
KOLEJNOŚĆ PREZENTACJI do tych osób, które drogą mailową dokonały
zgłoszenia recytatora do konkursu.

Prosimy o zpoznanie się z regulaminem epidemicznym przeglądu
oraz o podpisanie oświadczenia, które jest załącznikiem do regulaminu
epidemicznego a stanowiące warunek uczestnictwa w przeglądzie.

