XXX MAŁY KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„Baje, bajki, bajeczki…”
19 maja 2017 r.

REGULAMIN
1. Organizator
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
2. Cele
- szerzenie kultury języka i piękna polskiego słowa,
- wychowanie estetyczne przez kontakt z literaturą dziecięcą i młodzieżową, z dziełami o najwyższych
walorach artystycznych.
3. Uczestnicy
Dzieci i młodzież (uczniowie klas I - III i IV - VI szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego).
4. Kategorie wiekowe
- uczniowie klas I - III
- uczniowie klas IV - VI
5. Przebieg
Etap I – Eliminacje szkolne – do 31 marca 2017 r.
Do eliminacji gminnych i powiatowych każda szkoła może wytypować maksymalnie po 2 osoby w każdej
kategorii wiekowej.
Etap II - Eliminacje miejskie, gminne, powiatowe – do 8 maja 2017 r.
Do eliminacji wojewódzkich komisja konkursu szczebla gminnego lub powiatowego może zakwalifikować
1 osobę z każdej kategorii wiekowej.
Karty zgłoszeń wraz z kopią protokołu jury należy przesłać do dnia 9 maja 2017 r. pod adres:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 8
15-950 Białystok
Etap III – Finał – 19 maja 2017 r., godz. 10:00
Finał Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki…” odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego
Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku przy ul. św. Rocha 14 (Spodki).

6. Repertuar
Uczestnicy przygotowują interpretację dwóch utworów (Uwaga! Nie musi to być klasyczna bajka
z morałem!), recytują po jednym utworze, drugi prezentują na ewentualną prośbę Komisji Konkursowej.
7. Kryteria oceny
- dostosowanie repertuaru do wieku i wrażliwości emocjonalnej dziecka,
- forma prezentacji (należy unikać gestów ilustrujących tekst, kostiumów, rekwizytów),
- wyrazistość wymowy,
- ogólny wyraz artystyczny – naturalność wykonania, osobowość sceniczna.
8. Nagrody
Każdy Uczestnik Finału otrzyma pamiątkowy dyplom. Dla laureatów Finału wytypowanych przez jury
przewidziane są nagrody i wyróżnienia rzeczowe.
9. Postanowienia końcowe
- skład jury w poszczególnych etapach eliminacji ustala ich organizator,
- koszt przejazdu, pobytu i ubezpieczenia Uczestników konkursu pokrywa instytucja zgłaszająca,
- Organizator zastrzega sobie prawo do audiowizualnej rejestracji prezentacji konkursowych oraz
ich obróbki, powielania i rozpowszechniania,
- wszystkie kwestie nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają organizatorzy poszczególnych
eliminacji w porozumieniu z organizatorem kolejnego etapu,
- zgłoszenie Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Działu Muzyczno-Teatralnego WOAK w Białymstoku
Ewa Jakubaszek oraz Magdalena Kruszyńska-Sosnowska
tel. 85 740 37 25
teatr@woak.bialystok.pl
e.jakubaszek@woak.bialystok.pl
m.kruszynska@woak.bialystok.pl

Zapraszamy do współpracy i udziału w XXX Małym Konkursie Recytatorskim „Baje, bajki, bajeczki…”
Liczymy również na pomoc w upowszechnieniu tego wydarzenia w Państwa miejscowościach.
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