REGULAMIN
Eliminacje gminne

I.

ORGANIZATOR:
Nasielski Ośrodek Kultury

II.

UCZESTNICY KONKURSU
Uczniowie szkół podstawowych: klasy 0– III (od 6-ciu lat)
klasy IV – VI
klasy VII i gimnazja

III.

REPERTUAR

 Klasy 0 – III: jeden utwór (wiersz lub fragment prozy) – tematyka dowolna.
Czas prezentacji nie może przekroczyć 1,5 minuty.
 Pozostali: dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) –
tematyka dowolna. Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.
 Prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, które
zostały opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach literackich.
 Prosimy o unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach.
 Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru.
 Uczestnik może brać udział tylko w jednej placówce przeprowadzającej eliminacje.
Dotyczy finału konkursu w Warszawie:
Wszyscy uczestnicy recytują jeden utwór (do wyboru przez uczestnika).
W przypadku wątpliwości jury może poprosić o recytację drugiego utworu
(dot. klas IV-VI, kl. VII i gimnazjum).
IV.




KRYTERIA OCENY
Jury jest powoływane przez Organizatora Konkursu.
Członkowie jury składają oświadczenia o niezależności względem uczestników
ocenianych przez siebie, które jest obowiązkowym załącznikiem do protokołu
na każdym poziomie eliminacji Konkursu.
Jury ocenia:
 dobór repertuaru
 interpretacja utworu
 kultura mowy
 ogólny wyraz artystyczny

V.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Konkurs prowadzony jest metodą kilkustopniowych eliminacji. Przed Finałem Gminnym
szkoły zobowiązane są do przeprowadzenia eliminacji środowiskowych.
Komisja konkursowa Finału Gminnego kwalifikuje do głównego etapu konkursu:
 1 recytatora (z każdej kat. wiekowej), gdy liczba uczestników jest mniejsza
niż 100 osób;
 2 recytatorów (z każdej kat. wiekowej), gdy liczba uczestników przekroczyła
100 osób.
Limit uczestników ze szkół na terenie gminy Nasielsk:
Szkoła

Maksymalna liczba uczestników
zgłoszonych finału gminnego w NOK

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nasielsku

9

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku

16

Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach

8

Szkoła Podstawowa w Cieksynie

6

Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich

3

Szkoła Podstawowa w Dębinkach

2

Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym

2

Zespół Szkół Ogólnokształcących

2

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Pod Fiołkami

2

Eliminacje gminne odbędą się

27 marca 2018 r. o godz. 10.30
w Nasielskim Ośrodku Kultury.
Karty zgłoszeń należy dostarczyć do NOK do 21 marca br.
Karta stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Regulamin oraz Kartę Zgłoszeń można pobrać na stronie internetowej:
www.noknasielsk.pl
Finał 41. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka
odbędzie się w Centrum Promocji Kultury dla Dzielnicy Praga Południe
m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2
w dniach 14 i 15 kwietnia 2018 r.

