REGULAMIN
XV MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
POEZJI RELIGIJNEJ
I

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej.
Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu gminy Strzyżów oraz innych zaproszonych szkół.
Szkoła podstawowa może zgłosić 2 uczestników (kl. 4-6) i 2 uczniów z klasy 7 i 8, natomiast
zespoły szkół 4 uczestników – 2 uczniów szkoły podstawowej (kl. 4-6) i 2 uczniów łącznie
z klasy 7 i 8 szkoły podstawowej i klasy 3 gimnazjum.
Organizator dopuszcza możliwość zakwalifikowania do konkursu większej liczby
reprezentantów z poszczególnych szkół.

II

Uczestnicy prezentują 1 dłuższy lub 2 krótkie utwory literackie podejmujące tematykę
religijną lub egzystencjalną czy też poszukujące odpowiedzi na najbardziej istotne pytania
życia religijnego. Prezentowane mogą być utwory z dowolnego okresu literackiego.
Czas występu jednego uczestnika nie może przekroczyć 5 minut.
Podczas recytacji utworów można wykorzystać rekwizyty, kostium, podkład muzyczny itp.

III Oceny prezentacji konkursowych dokonuje jury powołane przez organizatorów w dwóch

kategoriach wiekowych:
I – klasy 4-6 szkoły podstawowej,
II – klasa 7 i 8 szkoły podstawowej oraz klasa 3 gimnazjum.

W konkursie oceniane są:
- dobór repertuaru,
- własna interpretacja prezentowanego utworu,
- kultura słowa (dykcja, właściwe akcentowanie),
- ogólny wyraz artystyczny.
IV. Konkurs odbędzie się 22 marca 2019 r. (piątek) o godz. 1600 w Zespole Szkół im. Jana Pawła

II w Godowej. Prosimy o zgłaszanie uczestników do 15 marca 2019 r. do godz. 1200
telefonicznie /17/ 2761-127, pocztą elektroniczną na adres gimgodowa@op.pl lub na adres
szkoły: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej, Godowa 261, 38-100 Strzyżów.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.zsgodowa.pl
Opiekunowie, zgłaszając swoich podopiecznych, zobowiązani są do podania wybranych
przez nich utworów (autor i tytuł wiersza).
Prosimy również o dostarczenie w dniu konkursu podpisanej przez rodziców (opiekunów
prawnych) zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych dziecka. (zał. do
regulaminu).
V. Organizatorzy

zapewniają

sprzęt

odtwarzający

(magnetofon,

odtwarzacz

CD) oraz

nagłośnienie.
Przewidziane są nagrody, dyplomy dla laureatów i uczestników konkursu.
Uczestnicy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny.
Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczną interpretację niniejszego regulaminu.
VI. Konkurs został zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie jako konkurs o zasięgu

powiatowym z możliwością wpisu na świadectwie szkolnym.
https://www.ko.rzeszow.pl/bazy/kalendarz_imprez/
Organizator

