
Bojano, marzec 2021

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO „Zaczarowane słowa”
edycja 2021 

§ 1 Organizator konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa w Bojanie.

§ 2 Cel konkursu

1. Celem konkursu jest rozbudzanie u dzieci w wieku przedszkolnym zainteresowania polską, dziecięcą literaturą piękną, zachęcanie do prezentowa-
nia swoich umiejętności artystycznych.

§ 3 Uczestnicy konkursu

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci w wieku 6-7 lat uczących się na terenie gminy Szemud.

§ 4 Zasady uczestnictwa

1. Konkurs odbędzie się  w formie zdalnej.

2. Uczestnik przygotowuje do prezentacji wybrany utwór poetycki z literatury dziecięcej.

3. Szkoła/przedszkole organizuje eliminacje wewnętrzne i zgłasza do konkursy trzy wybrane osoby.

4. Szkoła/przedszkole nagrywa film z recytacją wiersza. Dziecko na filmie musi być widoczne całe i przedstawić się imieniem i nazwiskiem, nazwą
placówki oraz zapowiedzieć tytuł wiersza.

5. Zgłoszenie zostanie uznane za ważne pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
szkoły www.spbojano.pl do dnia 15.04.2021 r.:

a. Skanu prawidłowo wypełnionego zgłoszenia,

b. Skanu oświadczenia i zgody rodzica,

c. Pliku z nagranym występem, oddzielnego dla każdego z trzech uczestników, nazwa pliku: imię_nazwisko_tytuł wiersza. Przesłanym poprzez
formularz dostępny na stronie szkoły: www.spbojano.pl

§5 Kryterium oceny prac

1. Prace  będą  oceniane  przez  przedstawicieli  wszystkich  placówek  uczestniczących  w  konkursie,  którzy  powołują  wewnętrzną  Komisję
Konkursową. Organizator nie ogranicza liczebności komisji wewnętrznej i nie ingeruje w jej skład. 

2. W dniach 26-30.04.2021 r. zostanie udostępniona lokalizacja sieciowa z filmami konkursowymi i arkuszem do oceny wystąpień konkursowych.

http://www.spbojano.pl/


3. Komisja Konkursowa dokona oceny wg. następujących kryteriów:

a) pamięciowe opanowanie tekstu,

b) interpretacja wiersza,

c) ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój). 

4. Osoby oceniające w każdej placówce nie mogą głosować na uczestników z własnej placówki (system ocen znany z konkursu piosenki Eurowizji).

5. Maksymalna liczba punktów jest równa liczbie uczestników minus 3 (z zastrzeżeniem §5 ust. 6), a minimalna 1 pkt. Punktowane muszą być
wszystkie filmy. Nie dozwolone jest przyznawanie takiej samej liczby punktów dla dwóch lub więcej filmów. Nie dozwolone jest pozostawienie
pustych pól w arkuszu oceny. 

6. W przypadku, gdy z jakiejkolwiek placówki będzie zgłoszona mniejsza liczba osób niż 3, to Organizator dostosuje maksymalną liczbę punktów
do liczby uczestników/uczestniczek.

7. Arkusze oceny zostaną uznane za ważne pod warunkiem dostarczenia ich na adres konkurs@spbojano.pl do dnia 30.04.2021 r 

8. Tylko prawidłowo wypełnione arkusze podlegają zliczeniu głosów i jest to wykonane automatycznie, bez ingerencji Organizatora. Na podstawie
uzyskanych  wyników  zostanie  ogłoszone  rozstrzygnięcie:  trzy  pierwsze  miejsca.  Organizator  zastrzega  prawo  do  przyznawania  miejsc
„ex aequo”.

9. Po rozstrzygnięciu wszystkie wewnętrzne Komisje Konkursowe otrzymają wypełnione arkusze głosowań.  


