
ORGANIZATOR : Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie.
CELE KONKURSU
Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.
Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji.
 Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej.
 Rozwijanie u dzieci i młodzieży ich wrażliwości artystyczno-literackiej.
ZASADY UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki i uczniowie klas 0-VIII szkół podstawowych Gminy Bliżyn :
 • kategoria I – Przedszkola 
 • kategoria II – uczniowie klas 0-III 
 • kategoria III – uczniowie klas IV-VI 
 • kategoria IV – uczniowie klas VII-VIII 
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest przygotować 2 utwory – wiersze o tematyce dowolnej – czas prezentacji
    do 5 min.
3. Repertuar powinien być starannie dobrany pod względem wartości literackiej i wieku uczestnika.
4. Każda placówka może zgłosić po 3 uczestników w każdej kategorii. Wyjątek stanowią Przedszkola –
    zgłoszenia do 4 osób z każdego Przedszkola. 
5. Do konkursu można się zgłosić indywidualnie. Zgłoszenia w takim przypadku dokonuje rodzic, opiekun
    prawny.
6. Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać:
    1) informacje o uczestniku (imię i nazwisko, szkoła, klasa),
    2) informacje o repertuarze (tytuł i autor prezentowanych utworów),
    3) imię i nazwisko opiekuna , nr tel.
7.Zgłoszenie udziału należy przesłać e-mailem do 14 kwietnia br. na adres: gokblizyn.konkursy@wp.pl lub
    dostarczyć osobiście do siedziby GOK – codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
    W tytule wiadomości w przypadku zgłoszenia e-mailem wpisujemy: MKR 2022
PRZEBIEG KONKURSU
1. Przesłuchania konkursowe odbędą się 21 kwietnia 2022 r. od godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w
    Bliżynie .
2. Komisja konkursowa oceniająca prezentacje kierować się będzie następującymi kryteriami:
    • dobór repertuaru,
    • walory artystyczne prezentowanych tekstów,
    • interpretacja,
    • dykcja,
    • ogólny wyraz artystyczny.
3. Ocena komisji jest ostateczna i niepodważalna. 
4. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez GOK. Wszyscy uczestnicy 
    otrzymają drobne upominki i dyplomy.
5.  Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku i 
     podstawowych informacji o uczestniku, w kanałach informacyjnych GOK i gminy Bliżyn. 
6. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
     regulaminu  i zapoznaniem się z klauzulami: informacyjną dot. uczestnictwa w wydarzeniach| 
     organizowanych przez GOK w Bliżynie i klauzulą wykorzystania wizerunku. Klauzule dostępne na stronie
      www.gokblizyn.plw zakładce RODO.
 Wszelkich Informacji o konkursie udzielamy pod nr tel. 41 25 41 676

                      REGULAMIN
MAŁY KONKURS RECYTATORSKI 2022
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