
Regulamin II Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
„Słowem malowane” 

 
I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Wołczyński Ośrodek Kultury, ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn. 

2. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatu kluczborskiego. 

 

II. Cele konkursu 

1. Popularyzacja twórczości Wisławy Szymborskiej 

2. Kształtowanie kultury słowa oraz świadomości językowej. 

3.  Rozwijanie zdolności recytatorskich. 

4.  Uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego. 

5.  Inspirowanie do uczestnictwa w przedsięwzięciach artystycznych. 

 

III. Zakres tematyczny i wymogi formalne konkursu 

1. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP rok 2023 ogłoszony został rokiem Wisławy Szymborskiej, dlatego też 

zakres tematyczny konkursu obejmuje twórczość artystki. 

2. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnie wybranego jednego utworu twórczości Wisławy 

Szymborskiej. 

3. Do konkursu można przystąpić wyłącznie indywidualnie. 

4. Czas prezentacji utworu nie może przekroczyć 10 minut. 

5. Oceny wystąpień konkursowych oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu. 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie zgłoszenia (zał. 1) wraz z oświadczeniem RODO (zał. 2) 

w terminie do 21.03.2023r. w sekretariacie WOK lub przesłanie skanów wypełnionych dokumentów na 

adres mailowy: sekretariat@dom-kultury-wolczyn.eu 

 

IV. Przebieg i zasady konkursu 

1. Konkurs odbędzie się 28 marca 2023r. w Wołczyńskim Ośrodku Kultury (o godzinie rozpoczęcia 

uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie) 

2. Konkurs ma charakter jednoetapowy. 

3. Forma prezentacji jest dowolna, może być wzbogacona o ruch, dźwięk lub rekwizyt. 

4. Prezentacje utworów odbywać się będą w niżej wymienionych kategoriach: 

 Przedszkola, 

 Klasy I-III, 

 Klasy IV-VI, 

 Klasy VII-VIII, 

 Szkoły Ponadpodstawowe, 

 Dorośli. 
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V. Kryteria oceny 

1. Właściwy dobór repertuaru. 

2. Znajomość tekstu. 

3. Trafność interpretacji utworu (tempo, intonacja, akcentowanie). 

4. Ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony gest sceniczny, elementy ruchu, itp.). 

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu oraz nagrody 

1. Komisja konkursowa wyłoni trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej. Organizator zastrzega sobie 

prawo przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień. 

2. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się tego samego dnia. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu 

oraz z wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej 

organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym zobowiązuje się 

poinformować uczestników.  

 

 

 


