XXXIX KONKURS RECYTATORSKI
DLA UCZNIÓW KLAS V-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
- gminny 06.10.2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 – w sali
widowiskowo-kinowej RCKK w Myszyńcu;
- międzygminny (finałowy) – 25.10.2022 r. (wtorek) w CK-BiS w Lelisie.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do prezentacji wiersza lub gadki kurpiowskiej.
Tematyka utworów powinna dotyczyć Ziemi Kurpiowskiej.
Łączny czas prezentacji dla 1 uczestnika nie może przekroczyć 3 minut.
Kryteria oceny: dobór repertuaru, interpretacja głosowa, ogólny wyraz
artystyczny, poprawność języka gwarowego (w przypadku gadki kurpiowskiej).
Uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach zajęli punktowane miejsca,
zobowiązani są zaprezentować nowe utwory.
Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego do MGBP
w Myszyńcu, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie
przez organizatora danych osobowych, a także zgody na udostępnienie wizerunku uczestnika
na potrzeby Konkursu oraz w celach promocyjnych. W przypadku osób poniżej 18 roku życia
wszelkie oświadczenia woli składa rodzic lub opiekun prawny.
Rozstrzygnięcie eliminacji finałowych odbędzie się w CK-BiS w Lelisie w dniu 25 października 2022r.

W eliminacjach gminnych może uczestniczyć do 4 osób ze szkół podstawowych z terenu miasta
i gminy Myszyniec, natomiast ze szkół: PSP w Wolkowych - do 8 osób, PSP w Wykrocie - do 9
osób, PSP w Myszyńcu – do 15 osób.
W eliminacjach finałowych uczestniczą 4 osoby z każdej gminy, a z miasta i gminy Myszyniec 5 osób (w tym co najmniej 2-3 recytatorów).
Uczestników do eliminacji gminnych zgłaszają poszczególne Szkoły Podstawowe z terenu
miasta i gminy Myszyniec na adres e-mailowy: bibliotekamyszyniec@interia.pl najpóźniej
w dniu 30 września 2022 r. Dodatkowo w w/w terminie szkoły są zobowiązane do
dostarczenia formularzy zgłoszeniowych uczestników (oryginałów) osobiście lub drogą
pocztową na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. W. Skierkowskiego, Pl.
Wolności 58, 07-430 Myszyniec, tel. (29) 772-16-77.
Uczestników do eliminacji finałowych zgłaszają poszczególne Biblioteki na adres e-mailowy:
gblelis@wp.pl najpóźniej do dnia 7 października 2022 r. Dodatkowo do w/w terminu
biblioteki gminne są zobowiązane do przesyłania formularzy zgłoszeniowych finalistów
(oryginałów) drogą pocztową na adres: Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie ul.
Szkolna 48, 07-402 Lelis, tel. (29)761-10-77.

