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REGULAMIN 

ELIMINACJI POWIATOWYCH 

65 DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

 
16 marca 2020 r. godz. 12:00 

Sala widowiskowa KORELAT w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” 

w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 5 

  

Organizator eliminacji powiatowych: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

 

REGULAMIN: 

 

1. W konkursie udział biorą uczniowie kl. VI, VII i VIII szkół podstawowych.   

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

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

4 minut. Zgłoszone mogą być wyłącznie utwory, które były oficjalne wydane. 

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: 

a. eliminacje szkolne – powołane przez dyrektora szkoły komisje szkolne przeprowadzają 

eliminacje do 19 lutego 2020 r.  

b. eliminacje miejskie, gminne lub miejsko-gminne. Konkurs organizują Ośrodki Kultury 

w powiecie lub   referaty   oświaty   urzędów   miejskich    lub    gminnych do 7 marca 

2020 r. Komisja konkursowa eliminacji miejskich i miejsko-gminnych może zgłosić do     

5 uczniów (łącznie recytacja i poezja śpiewana). 

c. eliminacje powiatowe. Organizatorem eliminacji powiatowych jest PCEiK w Oleśnicy,   

ul. Wojska Polskiego 56. Konkurs odbędzie się 16 marca 2020 r. godz. 12:00 w sali 

widowiskowej KORELAT w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy,                

ul. Kochanowskiego 5. Komisja konkursowa wytypuje 3 uczniów (łącznie poezja śpiewana 

i recytacja) do udziału w etapie rejonowym. 

d. eliminacje rejonowe ( dawne województwo wrocławskie) odbędą się 20 kwietnia 2020 r. 

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

ul. Kochanowskiego 5.   

e. finał dolnośląski –  odbędzie się 19 maja 2020 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego               

w Oławie, Pl. Zamkowy 15 

6. Regulamin dostępny również na www.pceik.pl 

7. Wszelkich informacji o konkursie udziela Pani Mirosława Psujek tel. 71 314 01 72  

8. W załączniku - Karta zgłoszeniowa. 

9. Oświadczenie rodziców w sprawie RODO. 
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