REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„Wielkanoc pisana wierszem”

Nazwa konkursu:
„Wielkanoc pisana wierszem”
Organizatorem konkursu jest Oddział Przedszkolny
z Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach

(sześciolatki)

Adres organizatora:
Integracyjna Szkoła Podstawowa im. Ofiar Pacyfikacji
Ul. Szkolna 6
32-064 Radwanowice
Nauczycielki: Joanna Migdał-Strychalska
przedszkolnego,
Elżbieta
Łapa
–

– nauczyciel wychowania
nauczyciel
wspomagający

1. Cele konkursu:
 rozwijanie zdolności recytatorskich,
 zainteresowanie dzieci poezją,
 zachęcanie do występów na scenie,
 prezentacja umiejętności dzieci,
 wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.
2. Warunki uczestnictwa :
 konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-6 lat,
 każde(a) przedszkole/szkoła może wytypować troje dzieci (ale tylko jedno
z danej grupy wiekowej) wyłonionych podczas eliminacji wewnątrz
przedszkolnych (wewnątrz szkolnych),
 konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego
związanej z Wielkanocą,
 prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch,
gesty, rekwizyt, podkład muzyczny).
 Warunkiem przystąpienia ucznia do konkursu jest wypełnienie i złożenie
formularza zgłoszenia oraz wyrażenie zgody rodzica lub prawnego
opiekuna dziecka przystępującego do konkursu na przeważanie danych
osobowych na potrzeby realizacji konkursu.
 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak niezbędne do uczestniczenia w konkursie.
3. Zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć drogą mailową na adres:
joannamigdal22@interia.pl do dnia 22.03.2017 r. Liczba miejsc jest
ograniczona. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Jury :
komisję konkursową powołuje organizator. W jej skład wchodzą trzy
osoby,
decyzja komisji jest niepodważalna.
5. Kryteria oceny :
recytację ocenia komisja w dwóch grupach wiekowych w każdej z grup
wiekowych
na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy :
dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
poprawne i płynne deklamowanie,
kontakt ze słuchaczem
ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu).
6. Nagrody :
przewidziane są 3 nagrody główne (I, II, III miejsce)
w każdej grupie wiekowej oraz wyróżnienia,
wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział
w konkursie,
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się
11 kwietnia,
Informacje o laureatach konkursu (imię i nazwisko oraz klasa)
będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
7. Przebieg konkursu:
Konkurs recytatorski odbędzie się w sali gimnastycznej w Integracyjnej Szkole
Podstawowej w Radwanowicach dn. 11.04.2017r. o godzinie 10.00. Po
zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy komisja uda się na
naradę, po której zostanie ogłoszony werdykt.

Postanowienia niniejszego regulaminu będą publikowane na stronie
internetowej Integracyjnej Szkoły Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji
w Radwanowicach.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest:
Pani Joanna Migdał-Strychalska, e-mail: joannamigdal22@interia.pl
Tel. 798 27 43 43

załącznik 1

Formularz zgłoszenia ucznia
do konkursu recytatorskiego „Wielkanoc pisana wierszem”.

Dane uczestnika konkursu:
(proszę wypełnić drukowanymi literami)
Nazwa szkoły/przedszkola:

…………………………………………………………………………………….
Adres, telefon placówki, e-mail placówki
…………………………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko uczestnika
…………………………………………………………………………………………………...
Wiek uczestnika
…………………………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
…………………………………………………………………………………………………...
Utwór przygotowany do recytacji:
.......................................................................................................................................................

Wypełnia rodzic/prawny opiekun
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

…………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko dziecka)
którego jestem prawnym opiekunem, zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym,
wyłącznie w celu udziału w konkursie recytatorskim pt.: ”Wielkanoc pisana wierszem”
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Dane (imię i nazwisko) finalistów oraz osób, które otrzymają nagrody i wyróżnienia będą
udostępnione na stronie internetowej Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do realizacji w/w celu.

..............……….............................
imię i nazwisko prawnego opiekuna
*niepotrzebne skreślić

………….................……….
data i czytelny podpis

