
      REGULAMIN
XXVIII KONKURSU  RECYTATORSKIEGO 

POWIATU  LUBACZOWSKIEGO

1. ORGANIZATOR:
*   Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas Bandrowskiego w 
Lubaczowie

2. CELE KONKURSU :
*  krzewienie kultury języka polskiego,
*  popularyzowanie poezji,
*  doskonalenie sztuki recytatorskiej

3. ZAŁOŻENIA  KONKURSU :
*   konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych :
- uczniowie szkół podstawowych klas I- IV,
- uczniowie szkół podstawowych klas V- VIII,
- uczniowie szkół średnich

* szkoła/ placówka może zgłosić maksymalnie 4 recytatorów!
Repertuar recytatora powinien zawierać jeden wiersz lub fragment prozy 
nawiązujący do motta Friedricha Theodora Vischera   
„Sprawiaj innym radość. 
                              Zobaczysz wtedy, że radość cieszy.”

4. KRYTERIA  OCENY:
* przy ocenie uczestnika jury będzie brało pod uwagę :
- dobór repertuaru,
- interpretację,
- kulturę słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.



5. WARUNKIEM  UCZESTNICTWA JEST :
* opracowanie i wykonanie wybranego utworu,
* czas recytacji nie może przekroczyć 4 minut,
* wypełnienie karty zgłoszenia oraz oświadczenia o wykorzystaniu 
wizerunku i przesłanie do 12 kwietnia 2023r. /środa /do godz. 15.00 na 
adres e-mail:  krystynaczura@wp.pl
* każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział,a najlepsi recytatorzy 
nagrody rzeczowe.

Uroczystość wręczania nagród nastąpi po przesłuchaniach : 
18 kwietnia 2023 r./wtorek/ - dla uczniów szkół podstawowych
19 kwietnia 2023 r./środa/- dla uczniów szkół średnich  w sali 
widowiskowej MDK w Lubaczowie

6. AKCEPTACJA  REGULAMINU :
* przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu,
* organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian zasad 
regulaminu,
* koordynator konkursu: Krystyna Czura nr tel. 16 632 96 35

7. TERMIN  KONKURSU :
           Konkurs odbędzie się w dniach 18 – 19 kwietnia 2023r. 
o godz. 10.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury, 
- 18 kwietnia 2023 r. /wtorek/ - dla uczniów szkół podstawowych
- 19 kwietnia 2023 r. /środa/- dla uczniów szkół średnich

   Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do  12 kwietnia br. na  
 adres 
 Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas Bandrowskiego
 ul. M. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów  lub krystynaczura@wp.pl

                                       ZAPRASZAMY !!!
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