
 
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, ul .Piastowska 39,  09-200 Sierpc tel./fax +48 (024) 275-24-93 

REGULAMIN  II KONKURSU RECYTATORSKIEGO „KUBUŚ PUCHATEK”  

Organizator: Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, ul . Piastowska 39, tel:24/275-24-93 

Termin: 21. III. 2014r. (piątek) godzina 10.00 –  mała  sala teatralna CKiSz w Sierpcu  

 Zgłoszenia przyjmowane będą   do 14. III. 2014r. (tydzień przed terminem konkursu) 
 
CELE KONKURSU:  
 
1. Upowszechnianie poezji.  
2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.  

3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego    
    słowa wśród dzieci.  
 
ZASADY UCZESTNICTWA:  

1.Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 7 lat)                   

   uczęszczających do przedszkoli bądź też klas „O” w szkołach.  

   Przyjmowane też będą zgłoszenia  indywidualne dzieci spoza placówek, w przypadku, gdy  

   dziecko nie uczęszcza do żadnej placówki, lub  gdy placówka do której dziecko uczęszcza  

   nie bierze udziału w konkursie 

2. Każda placówka może wytypować maksymalnie 5 osób (nie więcej niż 3 w jednej kategorii   

    wiekowej) 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia  

    na adres: CKiSz w Sierpcu, ul . Piastowska 39,  lub e-mailem:  teatr@ckisz.sierpc.pl  

    Po upływie wyznaczonego terminu, zgłoszenia nie będą przyjmowane                  

4. Uczestnicy występują indywidualnie - przygotowują jeden utwór (wiersz lub fragment    

   prozy) o dowolnej tematyce -  czas prezentacji nie może przekraczać  5 minut.  

5. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, kostium,  

    rekwizyt), jeśli służą one twórczej interpretacji i nie przeszkadzają dziecku na scenie.  

6. Kolejność występów  ustala organizator. 

7. Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury, które w swojej ocenie będzie        

    uwzględniać: dobór repertuaru, interpretację słowa, ogólny wyraz artystyczny.  

8. Wszystkie uczestniczące w konkursie dzieci zostaną nagrodzone słodyczami,    

     laureaci dostaną nagrody rzeczowe i zostaną zaproszeni do udziału w  

     międzypokoleniowym poezjobraniu, gdzie będą mogły zaprezentować nagrodzony utwór  

     przed szerszą publicznością. 

9. W  kolejnych edycjach konkursu niedopuszczalne jest prezentowanie przez   

    dzieci tych samych utworów.  

10. Sprawy sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z jury. 

11. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela instruktor ds. teatru Barbara Sroka.  


