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REGULAMIN 

eliminacji powiatowych 

62 DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
28 lutego 2017 r. godz. 13:00  

organizator 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

ul. Wojska Polskiego 56   

 
Konkurs  recytatorski organizowany jest pod Patronatem Burmistrza Miasta Oława i służy pogłębieniu 

kontaktu z wartościową literaturą, szczególnie ze współczesną poezją polską 

i światową. Ocenie podlegają wyłącznie utwory pochodzące z oficjalnych wydawnictw. 

  

REGULAMIN: 

 

1. W konkursie udział biorą uczniowie szkół gimnazjalnych.   

2. Każdy uczestnik przygotowuje dwa utwory, a prezentuje jeden. W szczególnych przypadkach 

komisja może wysłuchać drugiego utworu. Czas wykonania jednego utworu nie może 

przekraczać 5 minut. 

3. Komisja konkursu ocenia: dobór repertuaru, interpretację tekstu, dykcję i ogólne wrażenie 

artystyczne. 

4. W konkursie oceniane będą dwie kategorie: recytacja i poezja śpiewana.   

5. Eliminacje konkursu są wieloetapowe: 

 eliminacje szkolne – do 11 lutego 2017 r. przeprowadzane są szkołach. 

 powiatowe –  28 lutego 2017 r. godz. 13:00 w SM „Zacisze” w Oleśnicy,  

 ul. Kochanowskiego 5. Zgłoszenia uczniów do konkursu przyjmujemy do dnia  

10 lutego 2017 r. na adres: pceik@pceik.pl na załączonej „Karcie zgłoszeniowej”.  

Szkoła może zgłosić do 3 uczniów (łącznie recytacja i poezja śpiewana). 

 rejonowe ( dawne województwo wrocławskie) odbędą się w Oleśnicy –  25 marca 2017 r. 

w Zamku Książąt Oleśnickich (Centrum Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnicy). 

6. O ilości recytatorów w poszczególnych eliminacjach decydują wyłącznie organizatorzy 

      wymienionych etapów konkursu. 

7. Do eliminacji rejonowych można wytypować do 3 recytatorów i wykonawców poezji 

śpiewanej (łącznie).    

8. Regulamin dostępny również na www.pceik.pl 

9. Wszelkich informacji o konkursie udziela Pani Mirosława Psujek tel. 71 314 01 72 wew. 25 

 

 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni 

niniejszego regulaminu. 

2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału  

w wyżej wspomnianym konkursie.  

3. Odpłatność w wysokości 8 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiatu 

oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego  

i doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

mailto:pceik@pceik.pl
http://www.pceik.pl/


4. W załączniku - Karta zgłoszeniowa. 

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.) 

 

 


