
 

Regulamin Konkursu  

 

I. Adresaci:  

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych powiatu chełmskiego. 

II.  Założenia programowe:  

Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy, nie prezentowany w innych 

konkursach, tematyka tekstu jest dowolna. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach 

konkursu. Czas występu: do 5 minut.   

III. Kryteria oceny:  
Jury ocenia recytatorów w kategoriach uczniów klas I-III, IV-VI. Jury ocenia dobór repertuaru 

(jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora), 

poprawność dykcyjną, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny. W skład komisji oceniającej 

nie mogą wchodzić instruktorzy lub nauczyciele, których uczniowie biorą udział w Konkursie.  

IV. Plan organizacyjny Konkursu: 

Zgodnie z tradycją Konkurs odbywa się w drodze wielostopniowych eliminacji: środowiskowych 

(szkolnych, gminnych, miejskich), powiatowych, wojewódzkich. 

 

Miejsce Turnieju:  

 

Sala widowiskowa Chełmskiego Domu Kultury, pl. Tysiąclecia 1, 22-100 Chełm  

Termin Turnieju: 16 maja 2015 r. godz. 10.00 – szkoły podstawowe kl. I-III,  

12.00 – szkoły podstawowe kl. IV-VI, zawiadomienia pisemne nie będą wysyłane, w celu 

uzyskiwania szczegółowych informacji prosimy dzwonić do Pani Elżbiety Dopieralskiej, tel. 82 

565 00 81, wew- 315, e-mail: hesperydy@chdk.chelm.pl 

Jury turniejów powiatowych może typować do Wojewódzkiego Koncertu Laureatów po dwóch 

recytatorów w każdej kategorii (razem - do 4 osób); Istnieje możliwość przesunięć limitu miejsc na 

inne kategorie, liczba recytatorów zakwalifikowanych do Wojewódzkiego Koncertu Laureatów nie 

może jednak przekroczyć 4 osób. 

V.  WOJEWÓDZKI KONCERT LAUREATÓW  

Organizator: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie Termin: 2-3 czerwca 2015 r. Miejsce: 

Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, Lublin Laureaci turniejów 

powiatowych otrzymają pisemne zawiadomienie o dokładnym terminie występu w Lublinie, 

przyjeżdżają na Koncert Laureatów na koszt własny lub instytucji delegującej; WOK zastrzega 

sobie prawo zaproszenia do udziału w Koncercie Laureatów XXXIV MKR zwycięzców innych 

konkursów o podobnym zakresie wiekowym i tematycznym, których jest współorganizatorem; 

recytatorzy wykonują jeden tekst, recytowany w eliminacjach powiatowych. Jury Wojewódzkiego 

Koncertu Laureatów wyłoni zwycięzców konkursu. Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają 

pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.  

 

Werdykt jury jest niepodważalny.  

 

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udzielają domy kultury organizujące 

eliminacje powiatowe oraz Anna Kistelska – Główny Instruktor ds. Literatury i Recytacji 

Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, tel. 81 532 42 08, - 09, wew. 27, e-mail: 

wok.oficyna.lublin@gmail.com  


