MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI
DLA UCZNIÓW KLAS VII i VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ORAZ GIMNAZJÓW

„MAŁY OKR 2019”
REGULAMIN
ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku
I. CELE KONKURSU:
1. Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.
2. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji.
3. Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej.
4. Poznanie pracy innych – konfrontacja dorobku.
5. Przygotowanie do późniejszego uczestnictwa w OKR.
II. TERMIN I MIEJSCE:
Przesłuchania etapu miejskiego odbędą się 7 marca 2018 r. (czwartek) od godz. 9.00
w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Władysława Broniewskiego 23.
Podczas eliminacji jurorzy będą udzielali konsultacji zainteresowanym osobom.
O szczegółowych godzinach prezentacji uczestnicy zostaną powiadomieni po zamknięciu
listy zgłoszeń.
III. WARUNKI REGULAMINOWE:
1. Do etapu miejskiego zakwalifikowana zostaje 1osoba z każdej kategorii wiekowej
(klasy VII i VIII SP oraz klasy III Gimnazjum). Organizator eliminacji miejskich
może podjąć decyzję o zmianie wysokości limitów kwalifikacyjnych.
2. W ramach miejskiego konkursu recytatorskiego odbędą się:
 TURNIEJ RECYTATORSKI,
 TURNIEJ WYWIEDZIONE ZE SŁOWA,
 TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ.

3.
4.

5.

6.

W Turnieju Recytatorskim uczestnicy prezentują jeden utwór poetycki oraz fragment
prozy o dowolnej tematyce – czas prezentacji do 7 min. łącznie.
W Turnieju Wywiedzione ze Słowa uczestnicy przygotowują:
 repertuar dowolny (wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)
lub
 dowolną formę prezentacji (teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego
ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem) – czas prezentacji do 7 min.
W Turnieju Poezji Śpiewanej wykonawcą jest solista, który do prezentacji zgłasza
jeden utwór śpiewany, jeden recytowany i ewentualnie, jako drugi, śpiewany utwór
z tekstem własnym. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 8 minut.
W ramach repertuaru śpiewanego wykonywane mogą być wiersze, które zostały
opublikowane w książkach lub prasie literackiej. Do akompaniamentu może być
stosowany jeden instrument lub zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej
dokonane nagranie (półplayback).
Wszyscy uczestnicy mają obowiązek wzajemnego oglądania prezentacji.

IV. KRYTERIA OCENY PREZENTACJI:
1. Organizatorzy konkursu powołają trzyosobowe jury, które dokona oceny prezentacji
utworów.
2. Oceny dokonywane są według następujących kryteriów:
 dobór repertuaru (dopasowany do możliwości percepcyjnych recytatora),
 kultura słowa (dykcja, emisja, ekspresja – np. tempo recytacji, modulacja,
intonacja, akcentowanie),
 interpretacja utworu (wynikającą integralnie z treści tekstu, odkrywczą,
zaskakującą, oryginalną, spójną, konsekwentną),
 ogólny wyraz artystyczny.
3. W Turnieju Wywiedzione ze słowa jury uwzględnia ponadto:
 celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, scenografii,
rekwizytu) wspomagających interpretację,
 kompozycję sceniczną prezentacji.
4. W Turnieju Poezji Śpiewanej jury uwzględnia:
 zgodność muzyki z charakterem wiersza,
 muzykalność i warunki głosowe wykonawcy.
5. Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny.
V. NAGRODY:
1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a ich opiekunowie
podziękowania.
2. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez
organizatora.
3. Najlepszych wykonawców jury zakwalifikuje do Regionalnego Konkursu
Recytatorskiego dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Mały OKR 2019” organizowanego przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (www.rok.katowice.pl/OKR)
VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Konkursy szkolne powinny odbyć się do 22 lutego 2019 roku.
2. Czytelnie wypełnione karty zgłoszeń laureatów szkolnych eliminacji oraz skan
wypełnionej i podpisanej zgody należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie
do 25 lutego 2019 r. drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku,
ul. Władysława Broniewskiego 23, 44-217 Rybnik
e-mail: mdkwr@poczta.onet.pl
Natomiast oryginał zgody należy dostarczyć w dniu przesłuchań konkursowych.
W razie pytań lub wątpliwość zachęcamy do kontaktu z organizatorem pod nr telefonu
32 422 40 88 lub 32 421 51 55
UWAGA! Szczegółowe informacje na temat Miejskiego Konkursu Recytatorskiego
będą na bieżąco zamieszczane na stronie www.mdk.rybnik.pl
Dodatkowo zapraszamy na nasz facebook.

KARTA ZGŁOSZENIA
na Miejski Konkurs Recytatorski
Rybnik 2019
1.

Imię i nazwisko uczestnika ......................................................................................................

2.

Kategoria wiekowa (klasy VII i VIII SP oraz klasy III Gimnazjum)
.......................................................................................................................................................

3.

Placówka, instytucja delegująca
adres

................................................................................................... ............................

telefon ...............................................................................................................................
4.

Imię i nazwisko opiekuna (telefon kontaktowy, adres e-mail)
............................................................................................................................. ..........................

5.

Kategoria konkursu (niepotrzebne skreślić):
TURNIEJ RECYTATORSKI
TURNIEJ WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

6. Repertuar (podać tytuł, nazwisko i imię autora, rodzaj utworu wiersz czy proza;
nazwisko i imię tłumacza, ew. nazwisko i imię kompozytora):

A) ............................................................................................................................. ..........................
.......................................................................................................................................................

B)

............................................................................................................................. ..........................
.................................................................................................................................. .....................

...........................................
pieczęć placówki

.........................................
podpis opiekuna

