REGULAMIN
XXII POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„SŁOŃCE, SŁOŃCE - I – ŻYCIE…”
2020
Patronat :

Starosta Bielski

Organizator: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Biuro ds. Promocji Powiatu,
Kultury, Sportu i Turystyki , 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40,
tel. 33 8 136 873, fax. 33 8 136 915,
www.powiat.bielsko.pl; jolanta.konior@powiat.bielsko.pl

1. Celem konkursu jest:
 prezentowanie najcenniejszych dzieł literatury polskiej i powszechnej;
 popularyzacja piękna i kultury języka polskiego.
2. Konkurs jest imprezą otwartą, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz
placówek wychowania pozaszkolnego. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję.
3. Młodzież przygotowuje do konkursu 3 utwory: 2 utwory poetyckie i 1 fragment prozy:
4. Łączny czas prezentacji (1 utworu poetyckiego i 1 fragmentu prozy) nie może przekroczyć:
 dla uczniów klas I – III

– 5 min.

 dla uczniów klas IV – VI

– 5 min.

 dla uczniów klas VII-VIII

– 7 min.

5. Etapy konkursu:
a) eliminacje szkolne organizowane przez dyrektorów szkół podstawowych i placówek
wychowania pozaszkolnego,
b) eliminacje powiatowe – 19 - 20 marca 2020 r. (Pałac Czeczów w Kozach).
6. Organizatorzy eliminacji szkolnych powołują komisję, w skład której winni wejść:
nauczyciel – polonista, aktor lub kwalifikowany instruktor zespołu żywego słowa lub zespołu
teatralnego.
7. Komisja dokonuje oceny według następujących kryteriów:
 dobór repertuaru,
 interpretacja tekstu,
 kultura słowa,
 ogólny wyraz artystyczny.
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8. Organizatorzy eliminacji szkolnych proszeni są o poinformowanie laureatów podczas ogłoszenia
wyników eliminacji szkolnych o terminie i miejscu Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
„Słońce, słońce - i – życie…”.
9. Organizatorzy eliminacji powiatowych powołują Komisję, która wyłania laureatów Konkursu,
a spośród nich wyznacza uczestników etapu rejonowego.
10. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który w przypadku sytuacji spornych ma decydujący
głos.
11. Z czynności Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji
uczestniczący w etapie powiatowym Konkursu.
12. Dla zwycięzców etapu powiatowego przewiduje się dyplomy oraz nagrody książkowe.

Zasady uczestnictwa w Konkursie:
1. Eliminacje dla Powiatu Bielskiego odbędą się w dniach 19 i 20 marca 2020 r. w Pałacu Czeczów
w Kozach pod adresem: ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy:
 19 marca 2020 r. godz. 9.00 - szkoły podstawowe kl. I – III i IV-VI,
 20 marca 2020 r. godz. 9.00 - szkoły podstawowe kl. VII – VIII.
2. Szkoły i placówki powiatu bielskiego po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych typują:
 z klas I-III
- 2 uczestników,
 z klas IV-VI

- 2 uczestników,

 z klasy VII - VIII

- 2 uczestników.

3. Protokół eliminacji szkolnych (zał. nr 1) wraz z kartą zgłoszenia (zał. nr 2) dla każdego
recytatora należy przesłać pocztą w terminie do dnia 5 marca 2020 r. (decyduje data wpływu),
na adres: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury,
Sportu i Turystyki, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała lub e-mailem (skan protokołu) na
adres: magdalena.wiezik@powiat.bielsko.pl
4. Recytatorzy zgłoszeni po terminie określonym w pkt 3 nie zostaną zakwalifikowani do udziału
w Konkursie.
5. Kolejność prezentacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Bielsku - Białej (www.powiat.bielsko.pl – zakładka Konkursy) do dnia 12 marca 2020 r.
6. Uczestnicy zgłoszeni do etapu powiatowego Konkursu stawiają się z opiekunem w dniu etapu
powiatowego najpóźniej do godz. 8.45 w punkcie rejestracji (obok szatni) i są zobligowani do
przedłożenia oryginału oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego dot. przetwarzania i
publikacji danych osobowych i wizerunku ucznia (zał. nr 3 do niniejszego Regulaminu).
Bez przedłożenia takiego oświadczenia uczniowie nie będą dopuszczeni do udziału w
Konkursie.
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7. Informacji szczegółowych w przypadku wątpliwości udziela
 Pani Halina Kubisz-Muła, od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-15.00 tel. 600 118 029,
 Pani Magdalena Więzik (Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa
Powiatowego w Bielsku-Białej), tel. 33 8 136 946 od poniedziałku do środy w godzinach od
8.00 do 16.00, w czwartki od 8.00 do 17.00 oraz w piątki od 8.00 do 15.00.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych laureatów w przypadku ich
zakwalifikowania się do etapu rejonowego Konkursu.
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