
REGULAMIN 
XVIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 

Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów 
„WIOSENNE PRZEBUDZENIE” 

Murowana Goślina 2017 
 

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w 

Murowanej Goślinie. 

Współorganizatorzy: ośrodki kultury powiatu poznańskiego, szkoły podstawowe i 

gimnazja powiatu poznańskiego. 

2. Celem konkursu jest prezentacja, doskonalenie oraz konfrontacja umiejętności 

recytatorskich, a także przybliżenie uczestnikom dorobku poetów polskich, 

kreowanie wrażliwości artystycznej i rozwijanie uzdolnień twórczych. 

3. Konkurs przebiega w trzech etapach: eliminacje szkolne, eliminacje gminne i finał 

powiatowy. 

4. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, przebiega 

w oparciu o podział na trzy kategorie wiekowe: 

 grupa najmłodsza – uczniowie klas 0 – III, 

 grupa młodsza – uczniowie klas IV – VI,  

 grupa starsza – uczniowie klas I – III gimnazjum. 

5. Eliminacje gminne przeprowadzane przez właściwe ośrodki kultury mają na 

celu wyłonienie 3 reprezentantów gminy (po jednym w każdej kategorii 

wiekowej) na finał powiatowy. 

6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przygotowanie prezentacji dowolnego 

wiersza, którego wykonanie nie przekracza 4 minut. 

Uczniowie klas I – III gimnazjum przygotowują dodatkowo fragment prozy 

(maksymalny czas prezentacji wiersza i prozy nie powinien przekraczać 6 minut). 

7. Karty uczestników zakwalifikowanych do finału powiatowego należy przesłać do 

dnia 4 kwietnia br. pod adres:  

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie                        

ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina, email: dom.kultury@murowana-

goslina.pl 

 

8.  Komisje konkursowe są powoływane przez organizatorów poszczególnych 

etapów konkursu. 

9. W ocenie prezentacji komisje konkursowe biorą pod uwagę wybór tekstu, 

interpretację, technikę wykonania, prezencję oraz ogólny wyraz artystyczny. 
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10. Dla laureatów poszczególnych etapów nagrody zabezpieczają właściwi 

organizatorzy. 

11. Wszystkie etapy konkursu są otwarte dla publiczności. 

12.  Dla laureatów finału powiatowego przewidziane są nagrody rzeczowe, dla 

wszystkich uczestników finału nagrody książkowe. 

 

KALENDARIUM 
XVIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 

Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów 
„WIOSENNE PRZEBUDZENIE” 

                                             Murowana Goślina 2017 
 

1.  Eliminacje Gminne – najpóźniej do 4 kwietnia 2017 r. 

2. Finał Powiatowy – piątek 7 kwietnia 2017 r., sala Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10 (hala MG SPORT, 

I piętro) 

 

 10.00 – 13.00 przesłuchania konkursowe  

 13.30 – ogłoszenie werdyktu oraz wręczenie nagród i wyróżnień 

 

Zadanie zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy Murowana Goślina 

Murowana Goślina w Sieci Miast Dobrego Życia CITTASLOW 

 

 


