
 

II Powiatowy Konkurs Recytatorski „Nasze Boże Narodzenie” 

& 1. Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach. 

2. Konkurs recytatorski adresowany jest do uczniów klas 0 – VIII szkół podstawowych. 

§ 2. Cele konkursu: 

1. Popularyzacja twórczości o tematyce bożonarodzeniowej. 

2. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich. 

3. Promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży. 

4. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

5. Artystyczna konfrontacja młodych recytatorów. 

§ 3. Czas trwania i przebieg konkursu. 

1. Konkurs odbędzie się 11 stycznia 2023 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach  o godz. 9.00.  

2. Konkurs ma charakter jednoetapowy. 

3. Konkurs przebiegad będzie w trzech kategoriach: 

I kategoria – uczniowie klas 0 – III 

II kategoria – uczniowie klas IV – VI 

III kategoria – uczniowie VII – VIII 

4. Ogłoszenie wyników, podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się  

w Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach po zakooczeniu konkursu. 

§ 4. Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas 0 – VIII szkół podstawowych, którzy do dnia 4 stycznia  2023 r. 

dostarczą zgłoszenie do udziału w konkursie wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa na adres: 

mariolablazik@o2.pl. 

2. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego jednego utworu o tematyce bożonarodzeniowej. 

3. Do konkursu można przystąpid wyłącznie indywidualnie. 

4. Czas prezentacji utworu nie może przekroczyd 5 minut. 

5. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które będą wykorzystane 

do celów związanych z konkursem. 

6. Oceny wystąpieo konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów konkursu. 

§ 5. Kryteria oceny 

1. Dobór utworu. 

2. Znajomośd tekstu. 

3. Interpretacja utworu ( tempo, intonacja ). 

4. Kultura i wyrazistośd słowa. 

5. Ogólny wyraz artystyczny. 

6. Zwracamy uwagę, że w recytacji nie stosujemy gestykulacji, chyba, że wynika ona z ekspresji ciała. 

7. Z jednej klasy dopuszczamy 5 recytatorów. Prosimy nauczycieli klas młodszych, w miarę możliwości, o 

zróżnicowany repertuar. 

§ 6. Nagrody 

1. Przewidziane są 3 nagrody główne (I, II, III miejsce) w każdej kategorii oraz wyróżnienia w formie dyplomu. 

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie. 

§ 7. Pozostałe ustalenia. 

1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

 



 

 

 

KARTA UCZESTNICTWA 

POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

 „NASZE BOŻE NARODZENIE” 

 

Szkoła zgłaszająca uczniów……………………………………………………… 

Adres i telefon……………………………………………………………………. 

Osoba odpowiedzialna ………………………tel. kontaktowy………………… 
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Prosimy o wypełnienie karty drukowanymi literami. 

 


