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ELIMINACJE POWIATOWE 

XXV DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

 

16 marca 2020 r. godz. 9:00   

sala widowiskowa KORELAT  Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy,  

ul. Kochanowskiego 5 

 

Organizator eliminacji powiatowych 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury, ul. Wojska Polskiego 56  

 

I. REGULAMIN  
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych powiatu oleśnickiego. 

2. Uczestnicy występują w kategorii: 

a) „młodsi” – klasy IV,V,VI szkoły podstawowej,   

b) „starsi” – klasy VII, VIII szkoły podstawowej.  

3. W kategorii „młodsi” uczestnicy wykonują jeden utwór: wiersz lub fragment prozy.                    

Czas prezentacji utworu - do 3 minut.  

4. W kategorii „starsi” uczestnicy przygotowują dwa utwory: wiersz i fragment prozy, a recytują 

jeden. Jury w razie problemów z oceną może zadecydować o przedstawieniu drugiego utworu. 

Łączny  czas prezentacji  -  do 5 minut.  

5. Prezentowane utwory mogą być dowolnie wybrane (z wydanych drukiem).   

6. Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach konkursu ten sam repertuar (chyba, że jury zaleci jego 

zmianę). 

7. Prezentacje ocenia powołane przez organizatora jury. 

8. Organizator   zapewnia     nagrody   dla     laureatów,   dyplomy,   podziękowania    dla    nauczycieli. 

9. Kryteria oceny: 

a) interpretacja utworów, 

b) dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych 

uczestnika), 

c) kultura słowa, 

d) ogólny wyraz artystyczny. 

 

II. ETAPY KONKURSU 

 

1. Etap szkolny  - eliminacje szkolne organizują szkoły do 24 stycznia 2020 r. 

2. Etap miejsko-gminny – eliminacje miejskie, gminne lub miejsko – gminne do dnia 28 lutego 2020 r.  

organizują    lokalne  ośrodki  kultury  lub   referaty   oświaty   urzędów   miejskich    lub    gminnych.  

3. Etap powiatowy – eliminacje powiatowe organizuje PCEiK w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56      

w dniu 16 marca 2020 r.  

a. w kategorii „młodsi” lokalny ośrodek kultury lub referaty oświaty urzędów miejskich/gminnych 

zgłaszają do 3 laureatów z klas IV, V, VI  

b. w kategorii „starsi” lokalny ośrodek kultury lub referaty oświaty urzędów miejskich/gminnych 

zgłaszają do 3 laureatów z klas VII i VIII.  



4. Karty zgłoszeniowe do etapu powiatowego należy przesłać do 6 marca 2020 r. na adres: 

pceik@pceik.pl    

5. Eliminacje powiatowe kategoria „młodsi” i „starsi” odbędą się  16 marca 2020 r. o godz. 9:00     

w sali widowiskowej KORELAT Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy,                   

ul. Kochanowskiego 5 

6. Finał Wojewódzki: Odbędzie się w Kłodzkim Ośrodku Kultury w Kłodzku: 

a) „młodsi” – 27 kwietnia 2020 r. 

b) „starsi” – 28 kwietnia 2020 r. 

 

Potwierdzenie udziału w finale wojewódzkim zostanie przesłane uczestnikom na adres szkoły          

do 17 kwietnia 2020 r. 

 

7. W finale konkursu PEGAZIK przewidziane są atrakcyjne nagrody dla zwycięzców                         

i wyróżnionych. 

8. Uczestników finału obowiązuje wpisowe w wysokości 15 zł. od osoby. 

9. Organizator zastrzega możliwość zmian terminów finału. 
 

 

III. NAGRODY 
Nagrody za miejsca w etapie powiatowym wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone   

16 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej MOKiS w Oleśnicy,                         

ul. Kochanowskiego 4 podczas Gali  PCEiK 2020.  

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

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

regulaminu. 

2. Zasady regulujące  przebieg konkursu są zawarte w Procedurze organizacji konkursów 

przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy dostępnej na stronie  www.pceik.pl                 

w  zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury / dokumenty wewnętrzne / procedury  i  regulaminy.  

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

w wyżej wspomnianym konkursie.  

4. W załączniku:  

- oświadczenie rodziców w sprawie RODO 

- karta zgłoszeniowa 
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