Regulamin V Przedszkolnego Konkursu Recytatorskiego

1. Organizator.

1.1 Organizatorem

konkursu

jest

Przedszkole

Publiczne

Jelonek

w Papowie Toruńskim.
1.2 Koordynatorami konkursu są nauczycielki wychowania przedszkolnego:
mgr Monika Kobusińska i mgr Magdalena Kozłowska.
2. Warunki uczestnictwa.

2.1 W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z przedszkoli i oddziałów
„zerowych” z terenu Gminy Łysomice, w wieku od 3 do 7 lat.
O przydziale do danej kategorii wiekowej decyduje data urodzenia.
2.2 Każdy oddział może zgłosić maksymalnie 3 uczestników.
2.3 Zgłoszenia udziału dziecka w konkursie dokonuje wychowawca danej
grupy, w ostatecznym terminie do 30 kwietnia 2018 roku.
2.4 Warunkiem zgłoszenia dziecka do konkursu jest wypełnienie karty
zgłoszeniowej.
2.5 Wychowawcy grup wypełniają kartę zgłoszeniową i przekazują ją
organizatorom

konkursu

(Przedszkole

Publiczne

Jelonek,

ul. Warszawska 24, Papowo Toruńskie) osobiście lub drogą mailową
na adres: m.e.kozlowska@o2.pl.
2.6 Za poprawność i prawdziwość danych zawartych w karcie
zgłoszeniowej odpowiadają wychowawcy grup.
2.7 Karty zgłoszeniowe niepełne lub błędnie wypełnione nie będą
brane pod uwagę.
2.8 Dziecko recytuje wiersz o dowolnej tematyce.
2.9 Rodzice wraz z wychowawcą przygotowują dziecko do występu.
2.10 Zgłoszenie dziecka do konkursu równoznaczne jest ze znajomością
i akceptacją niniejszego regulaminu.
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3. Konkurs odbędzie się 9 maja 2018 roku o godzinie 13

w sali

teatralnej Szkoły Podstawowej w Łysomicach.
4. Komisja sędziowska.

4.1 Konkursową komisję sędziowską powołuje organizator.
4.2 Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.
5. Kryteria oceny.

5.1 Komisja ocenia występy dzieci w pięciu grupach wiekowych: 3-latki,
4-latki, 5-latki, 6-latki i 7-latki.
5.2 Na ocenę recytacji mają wpływ poniższe elementy:
• dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
• interpretacja tekstu
• ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element
ruchu, strój)
6. Nagrody.

6.1 Komisja sędziowska wyłoni spośród uczestników laureatów, przyznając
I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej.
6.2 Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.
6.3 Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa
w konkursie.
6.4 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu
recytacji wierszy.
6.5 Wyniki

konkursu

i

zdjęcia

z

przebiegu

uroczystości

zostaną

umieszczone na stronie internetowej przedszkola

Zapraszamy do udziału
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