
26. Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa…”    
               (Julian Tuwim „Słowo i ciało”) 

 

GOK w Strzałkowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w  26. Konkursie Recytatorskim. Uczestnictwo 
w przeglądach, turniejach  i konkursach jest doskonałą okazją do poznawania literatury i promowania kultury 
języka polskiego. 

Nasza propozycja również stwarza możliwość zainteresowania dzieci ojczystym i światowym dorobkiem 
poetyckim. Chcielibyśmy zachęcić do poszukiwania cennego repertuaru, do twórczej pracy nad tekstami i 
budowania autentycznej wypowiedzi scenicznej. 

Uwaga! W tym roku stworzyliśmy oddzielną kategorię dla uczniów klas VII szkół podstawowych. 
ZASADY UCZESTNICTWA: 
 
Repertuar:  wiersz - autor i temat dowolny, czas prezentacji do 5 min. 
Wiersze muszą być tekstami publikowanymi - nie dopuszcza się tekstów  własnych. 
 
Kategorie wiekowe: 
   Klasy I-III 
   Klasy IV-VI 
   Klasy VII 
  
 
Kryteria oceny: dobór repertuaru, 
   interpretacja tekstu, 
   kultura słowa, 
   ogólny wyraz artystyczny. 
   
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
 
I.   ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
1. Konkurs odbywa się w III etapach: Eliminacje Gminne, Rejonowe i Spotkanie Finałowe.  
Uwaga! Eliminacje Gminne mogą być poprzedzone eliminacjami szkolnymi. 

 2. Każdy uczestnik Konkursu powinien wypełnić kartę uczestnictwa, która w przypadku dzieci zakwalifikowanych 
do kolejnego etapu, przekazywana będzie organizatorom wyższych szczebli. 
3. We wszystkich etapach Konkursu uczestnik prezentuje ten sam tekst. Ocenie nie będą podlegały wiersze 
prezentowane przez danego uczestnika w poprzednich edycjach Konkursu. 
4. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator. 
II ELIMINACJE GMINNE 
1. Informacje o eliminacjach przesyłają ich organizatorzy do szkół i placówek kultury na terenie danej gminy 
(miasta). 
 
III. ELIMINACJE REJONOWE 
1. W załączeniu do Regulaminu przesyłamy podział na rejony, dostosowany do potrzeb Konkursu. 
2. Miejsca i terminy Eliminacji Rejonowych: 
 
Rejon V – MDK w Koninie -  9 marca 2018, godz. 9.00 
 
3. UWAGA: Oceny i kwalifikacji uczestników Eliminacji Rejonowych do Spotkania Finałowego dokona Komisja 
składająca się z 3 osób powołanych przez organizatora Etapu Rejonowego 
4. O szczegółach Spotkania Rejonowego poinformuje jego  organizator. 
5. Organizator Eliminacji Rejonowych prześle do GOK-u w Strzałkowie protokół i karty osób zakwalifikowanych do 
spotkania finałowego.   
 
 
IV. SPOTKANIE FINAŁOWE –  Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie. 
 
Termin: kwiecień 2018r. 
 
1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie dowolność podziału nagród.  
 
2. Laureaci Spotkania Finałowego mogą zostać zaproszeni do udziału w 20. Wielkopolskim Konkursie 
Recytatorskim i Plastycznym „Wierszydełko”, który odbędzie się w M-GOK Ślesinie. 
 
3. Koszty dojazdu na poszczególne etapy Konkursu pokrywają instytucje delegujące.   
 
 
 



INFORMACJE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PLACÓWEK KULTURY W KONINIE: 
 
Eliminacje miejskie do tego Konkursu, odbędą się 9 marca 2018 r. (piątek)   o godzinie 9.00, w MDK,  ul. 
Przemysłowa 3 d. 
 
Uwagi organizacyjne: 

 prawo do zgłaszania swoich reprezentantów mają szkoły podstawowe i instytucje kultury 
 w Konkursie Recytatorskim ze względu na istotne zróżnicowanie liczebności uczniów uczęszczających 

do danej placówki wyznacza się limity zgłoszeń: 
- szkoły mające 2 - 10 oddziałów – 4 uczestników  
- szkoły mające 11 - 20 oddziałów – 6 uczestników  
- szkoły mające 21 – 30 oddziałów – 8 uczestników  
- szkoły mające ponad 30 oddziałów – 10 uczestników  
- Domy Kultury – 5 reprezentantów 

 
W przypadku bardzo dużego zainteresowania prosimy o przeprowadzenie eliminacji szkolnych. 
Zgłoszenia prosimy dostarczyć lub przesłać na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Przemysłowa 3d, 62-510 
Konin, w terminie do 28 lutego 2018 r.  
Informacji na temat Konkursu udziela: Jarosław Sparażyński (tel.696057120) – MDK w Koninie, tel. (63) 243 86 24 

 
 
 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
                                       


