
Regulamin

I Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego 

„SŁOWEM MALOWANE – MORSKIE OPOWIEŚCI”

 

1. Organizator:    Zespół Szkół Specjalnych w Opolu 
2.  Temat: „SŁOWEM MALOWANE – GÓRSKIE OPOWIEŚCI ” – dowolnie wybrane 

utwory obejmujące tematykę gór (zwierzęta, krajobrazy, turystyka, folklor, przyroda) 
3.  Cele konkursu: 

• upowszechnianie twórczości literackiej wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, 

• rozbudzanie wrażliwości na piękno twórczości literackiej, 
• rozwijanie zdolności recytatorskich, 
• realizacja marzeń artystycznych poprzez możliwość autoprezentacji i odnoszenia sukcesu, 
• pokonanie lęku związanego z występem publicznym. 

4. Zasady uczestnictwa: 

Konkurs adresowany jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczęszczających do 
placówek kształcenia specjalnego i odbywa się w następujących kategoriach:

• uczniowie szkół podstawowych kl. I-III, 
• uczniowie szkół podstawowych kl. IV- VI, 
• uczniowie gimnazjów, 
• uczniowie szkół przysposabiających do pracy. 

Każda placówka może zgłosić do Konkursu maksymalnie 4 uczestników.  Konkurs ma charakter 
indywidualny. Uczestnicy korzystają z mikrofonu.

 5. Kryteria oceny: 

• pamięciowe opanowanie tekstu, 
• interpretacja tekstu, 
• ogólny wyraz artystyczny. 

 

6. Jury / nagrody: 

• jury powołuje organizator, 
• laureaci miejsc I, II, III otrzymają nagrody rzeczowe, 
• wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom, 
• ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu konkursu po prezentacji wszystkich uczestników i 

dokonaniu oceny przez jury, 
• jury ocenia występ uczestnika korzystając ze skali 1-10; 
• decyzja jury jest niepodważalna. 

 

7. Czas trwania prezentacji: 

•  czas prezentacji wybranego przez uczestnika utworu nie może przekroczyć 5 minut, 
• wykonawcy mogą korzystać z kostiumów, rekwizytów, a także łączyć słowo mówione z 

muzyką. 

8. Założenia organizacyjne: 

• konkurs odbędzie się 12 maja 2016 roku (czwartek) w Młodzieżowym Domu Kultury w 
Opolu, filia nr 3 przy al. Przyjaźni 12, w Opolu (dzielnica Nowa Wieś Królewska), 

• przewidywany czas trwania konkursu  10:00-13:30, 
• zgłoszenia udziału należy dokonać drogą elektroniczną – formularz znajduje się na tronie 

internetowej konkursu https://specjalnykonkursrecytatorskiopole.wordpress.com – w 
nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia 2016 r., 

http://www.zssopole.pl/
https://specjalnykonkursrecytatorskiopole.wordpress.com/


• organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów multimedialnych z 
konkursu (zdjęć, nagrań audio, nagrań wideo) do promocji imprezy oraz szkoły, 

• kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator, 
• opiekunowie uczestników konkursu są zobowiązani do dostarczenia pisemnych oświadczeń

rodziców lub prawnych opiekunów o zgodzie (bądź jej braku) na prezentację 
wizerunku ucznia. 

Wypełnienie w terminie karty zgłoszenia oznacza akceptacją regulaminu.


