
 
                                   REGULAMIN 

 V edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego i Małych Form Teatralnych 
„Polska poezja i proza XIX wieku” 

1. Cel konkursu: 

o popularyzacja literatury klasycznej i historycznej; 

o rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności; 

o rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej; 

o doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości;  

o doskonalenie prawidłowego interpretowania utworu; 

o podnoszenie poziomu kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa poprzez spotkanie 

z literaturą XIX wieku,  

2. Organizator konkursu: Dom Kultury w Żabiej Woli, ul. Warszawska 27, tel.: 46-857-82-60 

3. Tematyka: dowolny utwór (liryka, epika, dramat) z polskiej literatury XIX wieku, ze wskazaniem na 

literaturę romantyczną, a także utwory Cypriana Kamila Norwida (24 IX - 200 rocznica urodzin), 

Gabrieli Zapolskiej (21 XII -  100 rocznica śmierci). 

4. Kategorie wiekowe uczestników: 

o I - klasy IV – VI 

o II - klasy VII – VIII  

o III - dorośli  

5. Kategorie prezentacji: 

 Prezentacje indywidualne – czas do 5 min. 

 Scenki rodzajowe – małe formy teatralne (max. 3 osoby) – czas do 8 min. 

6. Warunki konkursu: 

o Zgłoszenia do Konkursu na Karcie zgłoszenia (Załącznik Nr 1), do Domu Kultury w Żabiej 

Woli do dnia  10 maja 2021 r., osobiście lub mailowo. 

o Udział w konsultacjach indywidualnych lub grupowych prowadzonych w Domu Kultury 

przez instruktora zajęć teatralnych – terminy umawiane telefonicznie, tel.: 798 075 144 

(w godz. 900 – 1500). Konsultacje możliwe w godzinach późniejszych. 

o Wszyscy Zgłoszeni biorą udział w Finale konkursu. 

7. Kryteria oceny takie same dla prezentacji indywidualnych jak i dla form grupowych: 

o Odpowiedni dobór tekstu, staranne pamięciowe opanowanie tekstu; 

o Właściwa interpretacja utworu: intonacja, modulacja głosowa, artykulacja, tempo recytacji, 

umiejętności aktorskie; 

o Postawa i strój recytatora – ogólna estetyka; 

8. Konsultacje do konkursu z zachowaniem reżimu sanitarnego, możliwe również online: 

9. FINAŁ konkursu w dniu 2 czerwca; kat. I i II -  godz. 1030; kat. III – godz. 1600 

10. Wszyscy uczestnicy Finału konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Z finału konkursu 

powstanie krótka relacja video umieszczona na stronie www.dkzabiawola.pl . 
 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich miłośników sztuki recytatorskiej i aktorskiej. 

 

Dyrektor i Pracownicy Domu Kultury w Żabiej Woli 

 
Żabia Wola, 15 kwietnia 2021 r. 

http://www.dkzabiawola.pl/

