
                         KONKURS RECYTATORSKI  CKZiU nr 1
                 DLA KLAS PODSTAWOWYCH (VII, VIII) I GIMNAZJALNYCH
                                 "O LUDZIACH II RZECZYPOSPOLITEJ"
                                                              EDYCJA  V

                                        R E G U L A M I N  K O N K U R S U
  
                                                      A. Cele konkursu
  
  Konkurs ma na celu zwócenie uwagi młodzieży na ważne postaci zwiazane z 
działaniami 
patriotycznymi  w latach 1918 - 1939.
Chcielibyśmy zachęcić do samodzielnych poszukiwań odpowiednich, wartościowych 
utwo-
rów poetyckich a także do tworzenia utworów własnych. Istotnym celem konkursu 
jest też
podniesienie kultury słowa i pogłębienie umiejętności publicznych wystąpień.

                              B. Tematyka, zasady i terminarz konkursu

  1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie i słuchacze klas podstawowych (VII i 
VIII)
      oraz gimnazjalnych.
  2. Uczestnik konkursu powinien przygotować recytację jednego utworu (lub jego 
fragmen-
      tu). Recytacja powinna trwać 2 - 5 minut.
  3. Uczestnik konkursu może zaprezentować utwór własny.
  4. Przesłuchania odbęda się w pierszej połowie listopada 2018 r. w budynku CKZiU 
nr 1 
      przy ul. Księcia Ja nusza 45/47 w Warszawie.
  5. Do jury zaposzeni będą: przedstawiciel Dzielnicy Wola, nauczyciele - 
opiekunowie 
      uczestników konkursu oraz nauczyciele CKZiU nr 1 oraz nauczyciele CKZiU nr 
1.
  6. Przy ocenie brane będą następujace kryteria:
      a) właściwy dobór tekstu           b) znajomość tekstu              c) interpretacja tekstu
  7. Planujemy wyróżnienia specjalne za recytację utworu o bohaterze związanym z 
Dzielnicą
      WOLA oraz za recytacje własnego utworu.
  8. Zgłoszenia szkół z imienną listą uczestników, autorami i tytułami wybranych 
utworów 
      przyjmujemy do 31 października na adres CKZiU nr 1 w Warszawie.
  9. Ogłoszenie werdyktu jury (I, II, III miejsce) - w dniu przesłuchania.
10. Ogłoszenie pełnych wyników - do 15 listopada 2018 r. na stronie internetowej 
      CKZiU.
11. Uroczystość (tzw. VI Galę) kończącą tegoroczna edycję całego projektu 
połączoną
      z wręczeniem nagród planujemy w końcu listopada 2018 r.

                                                     C. Nagrody



1. Miejsca I, II, III                                        - dyplomy, puchary  
2. Wyróżnienie specjalne                              - dyplom i upominek 
3. Wyróżnienia                                              -  dyplomy i upominki
4. Nauczyciele-opiekunowie                         -  dyplomy i książki  

               (kontakt z koordynatorem konkursu: Anna Kardaszewicz, tel. (22) 877 25 
57)

                   SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

                                        


