Regulamin Regionalnego Konkursu Recytatorskiego
im. Marii Zientary-Malewskiej w Brąswałdzie
Adresaci konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Organizator:
Fundacja „Prymus” w Bukwałdzie.
Współorganizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach,
Sołectwo Wsi Brąswałd,
Urząd Gminy Dywity.
Cele konkursu:
– popularyzacja dorobku poetów warmińskich (uczestnik przygotowuje wybrany utwór
poetycki warmińskiego twórcy),
– kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego poprzez sztukę recytacji,
– stworzenie możliwości poznania kultury i tradycji regionu,
– artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.
Konkurs jest imprezą otwartą. Udział w nim mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:
– pierwsza grupa wiekowa (klasy I-III szkoły podstawowej) – interpretacja jednego utworu
poetyckiego,
– druga grupa wiekowa (klasy IV-VI szkoły podstawowej) – interpretację jednego utworu
poetyckiego,
– trzecia grupa wiekowa (klasa VII-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie klasy
III gimnazjum) – interpretację jednego utworu poetyckiego,
– czwarta grupa wiekowa (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) – interpretacja jednego
utworu poetyckiego.

Uwaga: Każda szkoła zgłasza maksymalnie 2 recytatorów.
Kryteria oceny:
Podczas oceny recytacji jury będzie kierować się takimi kryteriami, jak: interpretacja
i estetyka mówienia, dobór repertuaru (do wieku i osobowości dziecka), ogólny wyraz
artystyczny.
Regionalny Konkurs Recytatorski im. Marii Zientary-Malewskiej odbędzie się 9 listopada
2018 roku w Świetlicy Wiejskiej w Brąswałdzie. Rozpoczęcie o godzinie 9.00 (planowane
zakończenie – godzina 14.00).
Zgłoszenia recytatorów prosimy wypełnić na kartach uczestników (wzór w załączeniu)
i przesłać do dnia 31 października 2018 roku na adres: Fundacja „Prymus”, Bukwałd 39,
11-001 Dywity lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: cassic@interia.pl.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku
uczestnika na stronie internetowej i lokalnej prasie.
Organizatorzy zapewniają dojazd autobusem z Olsztyna do Brąswałdu oraz powrót
do Olsztyna.
Bliższych informacji pod numerem telefonu 89 514 07 63 udziela Kazimierz Kisielew lub
adresem e-mailowym cassic@interia.pl.
Projekt finansowany w roku 2018 z budżetu Gminy Dywity
w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Karta zgłoszenia uczestnika
do Regionalnego Konkursu Recytatorskiego
im. Marii Zientary-Malewskiej w Brąswałdzie
I.
1. Imię i nazwisko recytatora.
……………………………………………………………………………………………………………
2. Klasa. …………………………………………………………………………………………………
3. Nazwa szkoły.
……………………………………………………………………………………………………………
4. Autor i tytuł wiersza.
……………………………………………………………………………………………………………
5. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu.
……………………………………………………………………………………………………………
6. Dane kontaktowe do osoby przygotowującej ucznia (telefon bądź e-mail).
……………………………………………………………………………………………………………
II.
1. Imię i nazwisko recytatora.
……………………………………………………………………………………………………………
2. Klasa. …………………………………………………………………………………………………
3. Nazwa szkoły.
……………………………………………………………………………………………………………
4. Autor i tytuł wiersza.
……………………………………………………………………………………………………………
5. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu.
……………………………………………………………………………………………………………
6. Dane kontaktowe do osoby przygotowującej ucznia (telefon bądź e-mail).
……………………………………………………………………………………………………………
Liczba osób korzystających z autobusu (autobus na trasie Olsztyn – Brąswałd – Olsztyn)
……………………………………………………………………………………………………………

Projekt finansowany w roku 2018 z budżetu Gminy Dywity
w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

