
c 
 

 

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej Dom Kultury w 

Ząbkowicach 

serdecznie zaprasza do udziału w 

 V Edycji Miejskiego Konkursu Recytatorskiego 

 „Jan Brzechwa – od wierszyka do wierszyka”   

 

Regulamin 

I. Organizator: 

Pałac Kultury Zagłębia - Dom Kultury w Ząbkowicach 42 – 520 Dąbrowa Górnicza 

ul. Chemiczna 2 tel. 32 7338790 lub 32 7338791 

mail: gabriela.ormianin@palac.art.pl 

  

II.  Cele konkursu: 

- popularyzacja twórczości polskich poetów, 

- rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich,  

- poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów z zakresu literatury 

dziecięcej,  

- rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji polskiej oraz upowszechnianie kultury 

żywego słowa wśród dzieci, 

- prezentacja umiejętności dzieci, 

- integracja środowiska nauczycielskiego poprzez wspólne inspirowanie dzieci do 

poznawania i prezentacji twórczości poetyckiej. 

 

 III. Uczestnicy: 

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w 

następujących kategoriach wiekowych: 

 I kat. – do 5 lat, 

 II kat. – 6 – 7 lat, 

 III kat. – 8 – 9 lat. 
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Tematem konkursu  „Jan Brzechwa – od wierszyka do wierszyka” są dowolnie 

wybrane wiersze Jana Brzechwy. 

Zasady i warunki uczestnictwa. 

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie (osobiście, pocztą lub pocztą    

mailową) na niżej podany adres do  30 kwietnia 2015r. karty zgłoszenia (wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).  

PKZ - Dom Kultury Ząbkowice; ul. Chemiczna 2 ;  42-520 Dąbrowa Górnicza 

- tel. 32 7338790 lub 32 7338791                                                                                       

mail: gabriela.ormianin@palac.art.pl                                                                            

Karta zgłoszenia i regulamin są dostępne na stronie:  www.palac.art.pl 

Zasady i kryteria oceny: 

1. Wykonawcy będą oceniani przez jury złożone z przedstawicieli organizatora. 

2. Każdy uczestnik prezentuje 1 wybrany przez siebie utwór Jana Brzechwy 

     (czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 minut). 

3. Podstawowym kryterium oceny będzie ogólny wyraz artystyczny, a w tym: 

- oryginalność wykonania oraz własna interpretacja utworu,                                            

- stopień opanowania pamięciowego tekstu,                                                                               

- poprawna i płynna recytacja,                                                                                               

- świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu (ruch, gest, rekwizyt, 

strój).  

    Nagrody: 

Za zajęcie I,II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziane      

są dyplomy i nagrody rzeczowe oraz jedno wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej,                   

a dla pozostałych dyplomy uczestnictwa. 

Lista laureatów będzie zamieszczona na stronie internetowej  www.palac.art.pl  

 

Terminarz: 

1. Nadsyłanie zgłoszeń do 30. IV.2015r. (decyduje data wpływu do organizatora). 

2. Przegląd odbędzie się 07.V.2015r. o godz.10:00 . 

3. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w tym samym dniu po wysłuchaniu 

wszystkich uczestników konkursu . 

 

      Uwagi końcowe: 
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela organizator pod  nr tel.: 32/733 87 91 

lub 733 87 90 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 – 15:00 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

mailto:gabriela.ormianin@palac.art.pl%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Karta%20zgłoszenia%20i%20regulamin%20są%20dostępne%20na%20stronie:%20%20www.palac.art.pl%0d
mailto:gabriela.ormianin@palac.art.pl%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Karta%20zgłoszenia%20i%20regulamin%20są%20dostępne%20na%20stronie:%20%20www.palac.art.pl%0d

