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NOWY SACZ,

“Chodzi mi o to, aby język giętki
  Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:
  A czasem był jak piorun jasny, prędki,
  A czasem smutny jako pieśń stepowa,
  A czasem jako skarga nimfy miętki,
  A czasem piękny jak aniołów mowa ... “

Juliusz Słowacki

Drodzy wychowawcy, opiekunowie, nauczyciele, niech 
te słowa naszego wielkiego poety Juliusza Słowackiego 
skłonią nas do tego, by pomóc naszym dzieciom wyrażać 
to, co czują, co myślą za pomocą poezji, bo przecież jest 
ona najbardziej czułym instrumentem, który rozbudza 
wrażliwość, jest sposobem poznania. Pomaga odnaleźć się 
w chaosie współczesnego świata, niosąc odpowiedzi na 
odwieczne pytania, odpowiedzi pełne bólu, ale i zachwytu 
nad światem. Poezja strzeże wartości uniwersalnych: 
dobra, miłości, prawdy i piękna. Zaszczepiajmy w naszych 
podopiecznych ducha poezji. 
    Przygotujmy ich, jak najlepiej do 

MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU
INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ul.Lwowska 3, 33 - 300 Nowy Sącz
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REGULAMIN XXXIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch grupach wiekowych: 
- uczniowie klas 1-III
- uczniowie klas IV-VI 

      Każdy z uczestników zobowiązany jest przedstawić interpretację dwóch utworów wybranego 
      autora o dowolnej tematyce: 
       - poetyckiego   
      -  fragmentu prozy 

Łączny czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut.

        XXXIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski poprzedzony będzie eliminacjami rejonowymi, 
        które zostaną przeprowadzone w następujących placówkach: 

   Do Finału XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego można zakwalifikować 
z każdej Delegatury 8 recytatorów.

FINAŁ

XXXIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

23 maja 2017 o godzinie 10.00 

w Miasteczku Galicyjskim 

 Nowy Sącz - Lwowska 226

ZASADY OCENY:

                 Komisja Artystyczna oceni uczestników konkursu kierując się

                 następującymi kryteriami:

                 a - doborem repertuaru (wartość artystyczna i wychowawcza

                      utworu oraz dostosowanie do możliwości wykonawczych

                      uczestnika)

                 b - interpretacją utworów

                 c - kulturą słowa

                 d - ogólnym wyrazem artystycznym

ORGANIZATOR

1. Młodzieżowy Dom Kultury ul. 29 Listopada- Kraków 
2. Młodzieżowy Dom Kultury -  Oświęcim 
3. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury - Trzebinia  
4. Młodzieżowy Dom Kultury- Gorlice   
5. Pałac Młodzieży - Tarnów  
6. Pałac Młodzieży - Nowy Sącz
7. Szkoła Podstawowa nr 5 - Nowy Targ   

   Termin nadesłania protokołu eliminacji  rejonowych z   kartą  zgłoszenia do 
Finału XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego z poszczególnych Delegatur  
upływa z dniem 19 maja 2017roku.   

   Eliminacje rejonowe zostaną przeprowadzone w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu
 - Rynek 14 w dniu 11 maja 2017 roku od  godz. 10.00. 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 maja 2017 roku.  

odbędzie się:

Koordynator konkursu:

mgr Lidia Kowalczyk- 500126062
mgr Anna Łukasik- 502218884

www.palacmlodziezy.pl

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
Rynek 14

tel: 18-4420732

   Do konkursu należy zgłaszać z każdej szkoły dwóch recytatorów (jednego z klas I-III,
drugiego z klas IV-VI) wytypowanych w eliminacjach szkolnych.
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