
 

                                                                                                                            
 
 

Oleśnica, 16.01.2020 r. 

PCEiK.MDK.4390.4.2020 

 

REGULAMIN 

ELIMINACJI REJONOWYCH 

65 DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

 
 (ELIMINACJE DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU) 

 

Dolnośląski Konkurs Recytatorski zorganizowano wiele lat temu dla uczniów starszych klas szkół 

podstawowych, aby kontakt z poezją i prozą poszerzyć o utwory, 

 których nie było w podręcznikach języka polskiego. 

Długoletnia tradycja tego konkursu stawia przed organizatorami zadanie dostosowania regulaminu 

do nowej sytuacji w oświacie, dlatego w roku szkolnym 2019 / 2020 uczestnikami mogą  

być uczniowie VI, VII i VIII  klas szkół podstawowych. 

Przez wiele lat zmieniali się organizatorzy różnych szczebli, zastąpili ich ci, dla których idea konkursu – 

kontynuowanie wspaniałej tradycji, kontakt uczniów z wartościową literaturą polską i powszechną 

jest jedyną satysfakcją bezinteresownej pracy. 

 

Od 13 lat konkurs organizowany jest pod patronatem Burmistrza Miasta Oława. 

 

REGULAMIN:  

1. Etapy konkursu:  

a. eliminacje szkolne – do 19 lutego 2020 r. 

b. gminne, miejsko-gminne i miejskie - do 07.03.2020 r.  

c. eliminacje powiatowe i dzielnicowe – do 21.03.2020 r.  

d. eliminacje rejonowe odbędą się 20.04.2020 r. (poniedziałek)  godz. 10.00 w sali widowiskowej 

KORELAT   Spółdzielni   Mieszkaniowej   „Zacisze”   w   Oleśnicy,  ul. Kochanowskiego 5. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 08.04. 2020 r.  

e. eliminacje wojewódzkie o zasięgu dolnośląskim odbędą się 19 maja 2020 r. o godz. 9.00                   

w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Oławie, plac Zamkowy 15. 

2. Zgłoszenia uczestników wyłonionych w eliminacjach powiatowych/dzielnicowych konkursu                  

(3 laureatów w obu kategoriach łącznie)  należy przesłać do 24 kwietnia 2020 r. na adres                   

e-mail: pceik@pceik.pl  W temacie wiadomości należy wpisać: zgłoszenie do etapu rejonowego            

65 DKR i podać nazwę jednostki delegującej. 

3. W konkursie biorą udział uczniowie klas VI, VII i VIII -  laureaci etapów powiatowych i dzielnicowych.  

4. Uczestnicy przygotowują dwa utwory, a prezentują jeden. W szczególnych przypadkach komisja może 

poprosić o prezentację drugiego utworu. Czas prezentacji nie może przekraczać 4 minut. Prosimy           

o dostosowanie się do wyznaczonego czasu.  

5. Komisja konkursowa ocenia:  

a. dobór repertuaru,  

b. interpretację tekstu,  

c. dykcję,  

d. kulturę słowa, 

e. ogólne wrażenie artystyczne.  

6. Komisja rejonowa typuje 9 laureatów w obu kategoriach łącznie do reprezentowania rejonu dawnego 

województwa wrocławskiego w wojewódzkim etapie konkursu. 

  

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 
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7. Dnia 19 maja 2020 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Oławie, Plac Zamkowy 15 odbędzie        

się etap wojewódzki o zasięgu dolnośląskim.  

8. Zgłoszenia przesłane po terminie lub niepełne nie będą uwzględniane – dotyczy szczególnie autorów 

tekstów oraz muzyki.  

9. Harmonogram prezentacji zostanie umieszczony na stronie internetowej www.pceik.pl w zakładce 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY – konkursy recytatorski oraz  OFERTA DLA UCZNIA                 

I NAUCZYCIELA – konkursy artystyczne. 

10. W załączniku:  

 karta zgłoszeniowa. 

 oświadczenie rodziców z sprawie RODO 

 

 

 

http://www.pceik.pl/

