
 

„Człowiek nie może żyć, nie wiedząc, po co żyje”     

 Gustaw Herling-Grudziński 

 
 

Regulamin Eliminacji Gminnych 
XXXVII Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z Poezją ” 

Dywity, 29 marca 2019 r. 
Adresowanego do uczniów szkół podstawowych i ostatnich klas gimnazjum województwa 

warmińsko –mazurskiego. 

Organizator: Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur. 

Współorganizatorzy: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, 

              Domy i Ośrodki Kultury województwa warmińsko-mazurskiego. 

Cele konkursu: 

- kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego poprzez sztukę recytacji,                                                                                      

- stworzenie uczestnikom  możliwości zaprezentowania poezji i prozy dziecięcej   

  i  młodzieżowej, 

- artystyczna konfrontacja  recytatorów. 

1. Spotkania są imprezą otwartą. Udział w nich mogą wziąć uczniowie szkół  
podstawowych i wygasających klas gimnazjalnych, którzy przygotują: 

- pierwsza grupa wiekowa - klasy I – III,  
    interpretację 1 utworu  poetyckiego, 
- druga grupa wiekowa - klasy IV – VI,  

interpretację 1 utworu poetyckiego, 
- trzecia grupa – uczniowie klas VII,VII i III gimnazjum,  

interpretację 1 utworu poetyckiego  i fragmentu prozy. 
2. Jury powołane przez organizatora oceni recytatorów w każdej kategorii wiekowej / 

skład jury – po 1 nauczycielu z każdej placówki szkolnej biorącej udział w konkursie/. 
3. Kryteria oceny : 
     interpretacja i estetyka mówienia, dobór repertuaru/do wieku i               
     osobowości/, ogólny wyraz artystyczny. 
4. W eliminacjach gminnych zostaną wyłonione osoby / po 2 w każdej kategorii 

wiekowej/ do reprezentowania Gminy w eliminacjach rejonowych konkursu, które 
odbędą się 26 kwietnia 2019r.w siedzibie GOK w Dywitach. 

5. Prosimy o przeprowadzenie eliminacji środowiskowych i wyłonienie 
     po 2 osoby w każdej kategorii wiekowej / po 4 - SP w Dywitach /. 
6. Termin eliminacji gminnych 29 marca / piątek/ o godz. 9.00,  
     w sali GOK w Dywitach. 
7. Prosimy o przesłanie zgłoszeń uczestników do  21 marca 2019r.,na załączonych 

kartach zgłoszeń   /w formie papierowej lub skan zgłoszenia/.   
     Na adres: 
    Gminny Ośrodek Kultury, ul. Olsztyńska 28, 11 – 001 Dywity, 
    telefonicznie pod nr. 89, 5120 – 123 lub e – mail: gokdywity@wp.pl 
    materiały do pobrania na stronie: www.gokdywity.eu 
    Dojazd uczestników we własnym zakresie. 
 
  Zapraszamy !!!  

mailto:gokdywity@wp.pl

