
REGULAMIN XXX MIEJSKO-GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO                                                              

O NAGRODĘ PRZEWODNICZACEGO RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE 

 

 I . Miejsce Konkursu  

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie , ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin 

II.  Data i godzina Konkursu 

Konkurs odbędzie się 09 lutego 2023 r. (czwartek) . Rozpocznie się o godz. 10:00.  

 

 III . Zasady udziału w konkursie 

• W kategoriach wiekowych I-II można zgłaszać do 3 osób reprezentujących daną placówkę w jednej kategorii 

wiekowej, natomiast placówki liczące powyżej 100 osób mogą zgłosić do 4 osób w/w kategoriach. 

• W kategoriach wiekowych   III - VI , można zgłaszać do 2 osób reprezentujących daną placówkę w jednej 

kategorii wiekowej, natomiast placówki liczące powyżej 200 osób mogą zgłosić do 3 osób w/w kategoriach. 

• Warunkiem udziału uczestnika, jest wyrażenie przez opiekuna zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

               KATEGORIE WIEKOWE: 

I  kategoria -  Dzieci w wieku do 4 lat (Repertuar: dwa wiesze) 

II kategoria - Dzieci w wieku 5-6 lat (Repertuar: dwa wiesze) 

III kategoria - Klasy I-III (Repertuar: dwa wiesze) 

IV kategoria - Klasy IV-VI (Repertuar: wiersz i proza) 

V kategoria - Klasy  VII-VIII (Repertuar: wiersz i proza) 

VI kategoria - Klasy szkół ponadpodstawowych (Repertuar: wiersz i proza) 

 

Łączny czas wykonania repertuaru nie może przekroczyć 7 minut.  

Uczestnicy konkursu będą oceniani wg następujących kryteriów: 

• Dobór repertuaru / wartości ideowe i artystyczne utworu, 

• Wybór utworu do możliwości wykonawczych uczestnika 

• Interpretacja utworów 

• Kultura słowa 

• Ogólny wraz artystyczny. 

 

Koszty przejazdu na konkurs pokrywa placówka delegująca swoich uczestników wraz z opiekunami. 

Karty zgłoszeniowe oraz regulamin konkursu do pobrania na stronie http://ckis.gminawolin.pl/ 

Zgłoszenia należy przesłać na adres Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji  w Wolinie pocztą 

tradycyjną, dostarczyć osobiście lub przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat.ckis@gminawolin.pl . 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 02.02.2023r.  

Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu. Decyzją Jury trzy osoby z każdej 

z kategorii zakwalifikują się do przeglądu powiatowego Małego Konkursu Recytatorskiego w Kamieniu 

Pomorskim (nie dotyczy kategorii wiekowej I, II, VI). 



Do konkursu powiatowego Małego Konkursu Recytatorskiego uczestnika zgłasza jednostka patronująca 

(szkoła). Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie dostarcza do organizatora przeglądu 

Protokół z przeprowadzonego konkursu. 

 

        Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.01.2023r. 


