
 

 

   
 

Regulamin  
III konkursu wokalno-recytatorskiego 

przedszkolako w 
 

„Nasze małe wierszowanie – przyroda w literaturze” 
 

 
 

1. ORGANIZATOR 

 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 

ul. Oławska 46,  

55-220 Jelcz-Laskowice 

tel. 509-618-511 

imprezy@mgck-jl.pl  

 

 

2. TERMIN I MIEJSCE 

 

10. 04. 2019 rok, godz. 11:00  

Sala kameralna M-GCK, nr 02  
 

3. CELE KONKURSU  

• Popularyzowanie poezji dziecięcej i czytelnictwa. 
• Rozwijanie zdolności recytatorskich i wokalnych. 
• Zainteresowanie dzieci poezją. 
• Zachęcanie do występów na scenie. 
• Prezentacja umiejętności dzieci. 
• Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 
• Upowszechnianie postawy szacunku wobec przyrody. W związku z tym 

konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego 
nawiązującego do natury, pór roku i wszelkiego dziedzictwa 
przyrodniczego naszego kraju. 
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4. ZASADY UCZESTNICTWA 

• Zgłoszenie przedszkola do udziału w konkursie i nazwisk dzieci 
biorących udział w części finałowej należy zgłosić drogą elektroniczną na 
adres: imprezy@mgck-jl.pl lub osobiście w sekretariacie M-GCK do dnia 
29.03.2019 r.  

• Każde przedszkole typuje troje dzieci wyłonionych podczas eliminacji                         
w swojej placówce. 

• Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-6 lat. 

 

5. PRZEBIEG KONKURSU 

 

• Kolejność prezentacji poszczególnych przedszkoli zostanie wyłoniona 

poprzez losowanie. 

• Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy komisja uda 

się na naradę.  

• Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

• Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- 
podziękowania. 
 
 

6. KRYTERIA OCENY  
 

• Zostanie powołana 3-osobowa komisja składająca się z przedstawiciela 
Centrum Kultury, polonisty oraz niezależnego eksperta.  

• Komisja przy ocenie weźmie pod uwagę: dobór tekstu i jego pamięciowe 
opanowanie, interpretację i melorecytację tekstu, kulturę słowa i ogólny 
wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój, 
śpiew). 

• Jurorzy oceniać będą w systemie punktowym.  
• Dla każdej z wyżej wymienionej kategorii przypadać będzie 5 punktów. 

Suma punktów przyznanych jednemu uczestnikowi wyniesie 
maksymalnie 20.  
 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

• Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania kwestii spornych 
nie zawartych w regulaminie. Decyzja organizatora są ostateczna i nie 
podlegają dyskusji. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania wykonanymi przez 
niego zdjęciami i nagraniami video. 

W tracie przerwy wszystkim występującym i kibicującym zaprezentowany zostanie 
program artystyczny Teatru Małe Mi pt. „Księżycowe Opowieści“.  
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