15 edycja Powiatowego Konkursu „Bóg – Honor – Ojczyzna”
w Dziejach Kultury Narodowej AD 2015
Motto: „ Być wolnym, to móc i chcieć wybierać, to żyć zgodnie z sumieniem” Jan Paweł II

Temat: „Polskie drogi do wolności 1939 – 1989”
Organizowanego przez Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku
dla szkół podstawowych i gimnazjów

pod patronatem Burmistrza Miasta Płońska

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

I Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs ma zasięg powiatowy
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasa VI) i szkół
gimnazjalnych (klasy I, II, III)
3. Uczestnicy konkursu prezentują utwory zgodnie z tematyką konkursu, także utwory
własne
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie do 05.05.2015 r.
karty zgłoszenia z ilością uczestników (szkoła zgłasza nie więcej niż 3 uczestników
indywidualnych)
5. Recytacja nie może przekraczać 10 min
6. W przypadku wykorzystania w czasie recytacji podkładów muzycznych Organizator
konkursu zobowiązuje uczestników do dostarczenia ich do 07.05.2015r. na nośnikach
pamięci (np. płyta CD) do sekretariatu Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II
w Płońsku
7. Termin i miejsce recytacji: 09.05.2015 r. godz. 1100 - 1500 scena przy pomniku
Papieża Jana Pawła II, przy Gimnazjum nr 1 w Płońsku
8. Finał konkursu odbędzie się 29.05.2015 r. o godz. 1000 w sali teatralnej w Kościele
św. M. M. Kolbe w Płońsku
9. Laureaci I, II i III miejsca zaprezentują utwory podczas finału konkursu.

III Kryteria ocen
Odpowiedni dobór tekstu do tematu
Zgodność z tekstem literackim
Stopień pamięciowego opanowania tekstu
Interpretacja tekstu
Ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój,
podkład muzyczny)
IV Jury
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1. W skład jury wejdą opiekunowie recytujących uczniów oraz 1 lub 2 zaproszonych
gości,
2. Z obrad jury sporządzi protokół stwierdzający przyznanie nagród.
V Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie
internetowej: www.gimfor.edu.pl
2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu
23 662 21 67.
3. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte
w Regulaminie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora
Konkursu.
5. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
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