REGULAMIN
KONKURSU RECYTATORSKIEGO I PLASTYCZNEGO
„TUWIM DZIECIOM”
§1 ORGANIZATORZY
Organizatorami konkursu są:
• Gminny Dom Kultury w Zakrzówku
• Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku
§2 ADRESAT KONKURSU
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z gminy
Zakrzówek.
§3 CELE KONKURSU
•
•
•
•
•
•
•
•
•

popularyzacja postaci i twórczości Juliana Tuwima z okazji 118 rocznicy urodzin
przypadającej w tym roku;
kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego;
rozwój umiejętności plastycznych i oratorskich;
rozbudzanie zainteresowania poezją i sztuką;
kształtowanie gustów artystycznych oraz rozwijanie upodobań plastycznych;
prezentacja recytatorskich i plastycznych uzdolnień uczniów;
uczenie zasad zdrowej rywalizacji;
integracja środowiska lokalnego;
promowanie czytelnictwa.
§4 PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Powołana Komisja będzie oceniać walory recytacji uczniowskich z uwzględnieniem
następujących kryteriów:
• stopień opanowania pamięciowego tekstu;
• interpretacja utworu;
• dykcja;
• ogólne wrażenie artystyczne.
Na ocenę prac plastycznych składać się będzie:
• pomysłowość;
• technika wykonania;
• estetyka pracy;
• własna interpretacja tematu.
§5 STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs podzielony jest na 4 kategorie wiekowe:
• Kategoria I: uczniowie klas 0-3 szkół podstawowych,
• Kategoria II: uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych,
• Kategoria III: uczniowie gimnazjów,
• Kategoria IV: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Każdy uczestnik konkursu recytatorskiego prezentuje wybrany 1 utwór Juliana Tuwima.
W konkursie plastycznym każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 1 pracę, która
powinny być opisane i zawierać podstawowe informacje:
• temat pracy;
• imię i nazwisko uczestnika;
• klasa oraz wiek;
• nazwa szkoły;
• imię i nazwisko opiekuna;
• tel. kontaktowy.
Nadesłane prace oceni powołana Komisja, która przyzna miejsca i wyróżnienia.
Wszystkie prace plastyczne będą wystawione na pokonkursowej wystawie w Galerii Jednej
Ścianie działającej przy GDK w Zakrzówku.
Technika wykonania pracy jest dowolna, temat pracy powinien być zainspirowany postacią
Juliana Tuwima lub jego twórczością (np. przedstawiać ilustrację do wybranego utworu
literackiego autora).
§6 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA, TERMIN I MIEJSCE
PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Do 5 kwietnia 2013r. przyjmowane są prace plastyczne oraz zgłoszenia do konkursu
recytatorskiego drogą elektroniczną na adres: gdk@zakrzowek.gmina.pl lub telefonicznie:
(81) 825-38-49.
W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:
• nazwa szkoły,
• imię i nazwisko uczestnika,
• klasa,
• tytuł utworu, który będzie recytowany,
• imię i nazwisko opiekuna.
Prace na konkurs plastyczny należy dostarczyć osobiście lub przysyłać pocztą do 5 kwietnia
2013r. do siedziby Gminnego Domu Kultury:
Gminny Dom Kultury w Zakrzówku
ul. Żeromskiego 24B
23-213 Zakrzówek
z dopiskiem „Konkurs o Julianie Tuwimie”.
Finał konkursu recytatorskiego i plastycznego odbędzie się 23 kwietnia (wtorek) 2013r. od
godz. 14:00 Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku.
§7 SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW
Wyniki konkursu plastycznego i recytatorskiego zostaną ogłoszone po przesłuchaniu
wszystkich uczestników oraz umieszczone na stronie internetowej GDK w Zakrzówku.
§8 NAGRODY
Laureaci konkursu otrzymają nagrody, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

