VII Międzyszkolny Konkurs Poetycki „Poezja niejedno ma imię”
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia
przy współpracy z Teatrem Powszechnym
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu
18 kwietnia 2018 roku
ORGANIZATORZY:
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła
Białego w Radomiu
Regulamin konkursu recytatorskiego oraz poezji śpiewanej:
CELE:
• rozpowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych z Radomia i okolic
kształtowania kultury żywego słowa,
• spopularyzowanie twórczości
poetyckiej oraz zaktywizowanie uczniów
do poszukiwania nowatorskich interpretacji znanych utworów literacko –
poetyckich,
• rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji polskiej, nie tylko w tej typowej formie
– czytanej, ale również śpiewanej,
• poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w duchowym życiu
człowieka,
• kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych
umiejętności recytatorskich,
• integracja środowiska nauczycieli wszystkich szkół poprzez wspólne inspirowanie
dzieci i młodzieży do poznawania, a także prezentacji twórczości poetyckiej.
1. Konkurs recytatorski przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych kl. 4-6.
2. Turniej obejmuje kategorie:
• recytację
• poezję śpiewaną
3. Zasady rekrutacji:
• każda szkoła typuje kandydatów (maksymalnie po 2osoby w każdej kategorii)

• listę uczestników wraz z kategorią oraz tytułami utworów należy przesłać
na dołączonej karcie (załącznik 1) do 8 kwietnia 2018 roku faksem
na nr (048) 364-70-54 lub pocztą na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego
ul. Rapackiego 24, 26-600 RADOM
z dopiskiem
„Poezja niejedno ma imię”
Prosimy o przesłanie podkładu muzycznego wraz ze zgłoszeniem do konkursu
na nośniku CD.
4. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodziców/prawnych opiekunów
na przetwarzanie i publikację danych osobowych uczestnika konkursu (załącznik 2).
5. W przypadku odwołania udziału ucznia w konkursie, proszę przesłać rezygnację
faksem na nr (048) 364-70-54.
6. Konkurs odbędzie się 18 kwietnia 2018 roku o godzinie 10.00 w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu
przy ul. Rapackiego 24.
7. Zasady prezentacji:
• uczestnicy prezentują wybrany utwór poezji współczesnej,
• czas trwania prezentacji nie powinien przekroczyć 6 min.
8. Nagrody:
• wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz upominki,
• przewidywane są 3 główne nagrody rzeczowe w każdej z kategorii
oraz wyróżnienia.
9. Jury dokona oceny wg następujących kryteriów:
• dobór repertuaru (wartości artystyczne utworu oraz ich dobór do możliwości
wykonawczych uczestnika);
• interpretacja utworów;
• kultura słowa;
• ogólny wyraz artystyczny.
Wyniki konkursu zostaną
oraz prezentacji wokalnej.
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W razie wątpliwości ewentualne pytania należy kierować do:
• Małgorzata Harcińska-Chamerska, Bożena Pawelec, PSP nr 6,
tel. (048) 364 70 54, 364 70 55, 364 70 56, 364 70 57
Informacje znajdują się również na stronie szkoły: http://psp6radom.kylos.pl/joomla30/

