REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU RECYTATORSKIEGO
,, O czym szumi las…’’
 Organizator konkursu
Nadleśnictwo Cisna
Cisna 87A
38-607 Cisna

 Cel konkursu
- kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka i otaczającej przyrody
- rozbudzenie zainteresowań literackich i przyrodniczych
- popularyzacja poezji i rozbudzenie aktywności uczniów poprzez dobrowolny udział
w organizowanych konkursach

 Kategorie wiekowe
Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie (maksymalnie 2 reprezentantów szkoły
w każdej kategorii wiekowej) wyłonieni w eliminacjach na poziomie szkolnym,
w kategoriach wiekowych:

- I kategoria- uczniowie klas 1- 3 szkoły podstawowej
- II kategoria- uczniowie klas 4- 6 szkoły podstawowej
- III kategoria- uczniowie klas 1- 3 gimnazjum

 Repertuar
Prezentowane utwory powinny być związane z tematyką przyrodniczą i stanowić:

- wiersze
- fragmenty obszerniejszych form lirycznych
- dopuszcza się prezentowanie utworów lirycznych własnych

 Terminy
- Zgłoszeń uczestników- zwycięzców eliminacji szkolnych (na załączonym wzorze karty
zgłoszeń) należy dokonać do dn. 31 października 2014 r.
- Finał konkursu odbędzie się 17 listopada 2014 r. w siedzibie Nadleśnictwa Cisna
Przesłuchania uczestników rozpoczną się: w kat. 1-3 i 4-6 klas szkół podstawowych o
godz. 9.00, w kat. gimnazjum- 12.00
- Rozstrzygnięcie konkursu po przesłuchaniu wszystkich uczestników


Kryteria oceny
- interpretacja prezentowanego utworu
- stopień opanowania prezentowanego utworu
- prawidłowy dobór tematyki utworu
- technika żywego słowa
- ogólny wyraz artystyczny

Oceny dokona jury złożone z przedstawicieli środowiska kultury i nadleśnictwa
Dodatkowe środki wyrazu (kostiumy, układy choreograficzne itp.) nie będą stanowiły
składowej oceny końcowej występu.

 Zgłoszenia do konkursu
Zgłoszenia na załączonej karcie
- pocztą na adres Nadleśnictwa Cisna
- faxem- nr fax 13 468 64 35
- pocztą elektroniczną: mateusz.swierczynski@krosno.lasy.gov.pl

 Nagrody
Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzeni
cennymi upominkami rzeczowymi i dyplomami. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do przyznania wyróżnień.


Postanowienia końcowe
W sprawach spornych organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację
Regulaminu Konkursu



Informacje i kontakt
Dodatkowych informacji udziela p. Mateusz Świerczyński- tel. 539 936 705 lub pod
adresem elektronicznym: mateusz.swierczynski@krosno.lasy.gov.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURS RECYTATORSKI

………………………………
(pieczęć szkoły)

Nazwa szkoły

………………………………………………………………………………………………………………………………

Dokładny adres i telefon szkoły

………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna………………………………………………………………………………………
L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Wiek

Klasa

Imię i nazwisko autora
prezentowanego utworu
literackiego

Tytuł prezentowanego
utworu

…………………………………
(podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)
………………………………….
(miejscowość i data)

