
Lipskie Centrum Kultury
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku

XXI  EDYCJA KONKURSU  RECYTATORSKIEGO
„KREOWAĆ  GŁOSEM”  

Cele konkursu:
1. Przybliżenie dorobku poetyckiego twórców poezji polskiej lub obcej młodym recytatorom
i słuchaczom.
2. Doskonalenie warsztatu recytatorskiego, umiejętności samodzielnej pracy nad tekstem i
jego interpretacją.
3.  Aktywizacja  kulturalna  młodzieży,  propagowanie  twórczej  formy  spędzania  wolnego
czasu.

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół z terenu powiatu lipskiego 
w następujących  kategoriach wiekowych:
- uczniowie szkół podstawowych  kl. IV- VI 
- uczniowie szkół podstawowych kl. VII- VIII 
- uczniowie szkół ponadpodstawowych
2.  Do eliminacji  powiatowych szkoły, placówki kultury i  biblioteki typują maksymalnie
5 recytatorów
3.    Każdy  uczestnik  konkursu  wybiera  do  prezentacji   dowolny  utwór  poetycki   lub
fragment prozy  ( utwory można przygotować w całości lub we fragmentach). Łączny czas
wykonania nie może przekroczyć 5 min.
4.  Zgłoszenia pisemne uczestników należy nadsyłać do dnia 6 grudnia 2021 roku na
adres:
Lipskie Centrum Kultury
ul. Rynek 2
27-300 Lipsko

Finał  konkursu  odbędzie  się  10  grudnia  2021  roku  o  godz.  10.00  w  sali
widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury.

5. Jury w skład którego wejdą fachowcy z dziedziny recytacji, wyłoni w każdej kategorii
laureatów i wyróżnionych.
6.  Prezentacje konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów:
-  dobór  repertuaru  (  wartości  artystyczne  utworów  oraz  ich  dobór  do  możliwości
wykonawczych uczestników)
- interpretacja utworów 
- kultura słowa
- ogólny wyraz artystyczny
7. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać u pani Danuty Zygmunt i pani
Kamili Łepeckiej  pod nr tel.(48) 37-80-184
9.   Regulamin i karta uczestnika do pobrania na stronie www.lcklipsko.pl 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
11. Wszystkie sprawy sporne Regulaminu rozstrzyga Organizator.
12.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  przy  czym  konsekwencją  niepodania

http://www.lcklipsko.pl/


danych osobowych jest niemożność uczestniczenia w Konkursie.

UWAGA!
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w przypadku gdy 
sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na przeprowadzenie konkursu w trybie
stacjonarnym lub z powodu małej ilości zgłoszeń.

ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU!!!


