REGULAMIN
III MIĘDZYSZKOLNEGO
KONKURSU RECYTATORSKIEGO
§1 Nazwa Konkursu
Polscy Poeci Dzieciom
§2 Organizator
Organizatorem Konkursu jest świetlica i biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 5
im. Wł. Broniewskiego ul. Kamienna 15, 15-021 Białystok.
Strona Internetowa Organizatora: www.sp5.bialystok.pl
e-mail Organizatora: sp5@um.bialystok.pl
Tel. sekretariat: (85) 7 415 981
Koordynatorzy Konkursu: Monika Serokin, Małgorzata Jabłońska, Maja Rogala, Justyna Piesiecka.

§3 Patronat honorowy
Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Białegostoku
Patronat Honorowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

§4 Cele konkursu
1. Popularyzacja twórczości polskich poetów.
2. Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie.
3. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów.
4. Rozwijanie zainteresowań poezją
5. Doskonalenie umiejętności pięknego operowania słowem oraz warsztatowych
umiejętności recytatorskich.
6. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

§5 Warunki uczestnictwa

1.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych z miasta Białystok

2.

Warunkiem uczestnictwa jest indywidualna recytacja dowolnie wybranego wiersza

polskiego poety, który tworzył dla dzieci.
3.

Każda ze szkół może być reprezentowana przez maksymalnie 2 uczestników.

4.

Rodzice lub opiekunowie prawni proszeni są o pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie

danych osobowych oraz publikację zdjęć uczestnika Konkursu na stronie internetowej Szkoły
Podstawowej Nr 5 w Białymstoku. Zgodę należy dostarczyć w dniu Konkursu.
5.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do dnia 11.05. 2018 r. karty

zgłoszenia na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego,
ul. Kamienna 15
15-021 Białystok.
Z dopiskiem na kopercie Świetlica bądź Biblioteka
Bądź przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną:
monika.serokin@gmail.com
Kontakt w sprawach dotyczących konkursu:

Monika Serokin: 516 362 266
Maja Rogala : 721 287 027
Justyna Piesiecka 502 546 669

§6 Termin i miejsce konkursu
Konkurs odbędzie się 17 maja 2018 r. o godzinie 9.00 w auli Książnicy Podlaskiej im. Łukasza
Górnickiego w Białymstoku
§7 Kryteria oceny
1) Do przyznawania nagród uprawnione jest Jury powołane przez organizatora Konkursu.
2) Jury będzie oceniało wiersze wygłaszane z pamięci przez dzieci pod względem zastosowania
odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, siły głosu;

3) Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury większością głosów;
4) Jury przyznaje 3 nagrody (I, II, III miejsce), oraz wyróżnienia;
5)Nagrody przyznawane będą w 2 kategoriach : klasy I – II i klasy III – IV
6) Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród;
7) Wyniki zostaną ogłoszone w dniu Konkursu;
8) Decyzja Jury jest niepodważalna;
9) Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez Przewodniczącego Komisji oraz
jej członków. Protokół w wersji elektronicznej zostanie zamieszczony na stronie Organizatora
www.sp5.bialystok.pl oraz w wersji papierowej przechowywany będzie w siedzibie Organizatora
§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin oraz cała dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie internetowej
Organizatora www.sp5.bialystok.pl w zakładce KONKURSY.
2. Dostarczenie w terminie KARTY ZGŁOSZENIA oznacza akceptację przez uczestnika
niniejszego Regulaminu konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany regulaminu konkursu lub
unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie
publikowana wyłącznie na stronie internetowej Organizatora.

