DOM KULTURY
ŁAPY, UL. MATEJKI 19,

REGULAMIN 66. OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU RECYTATORSKIEGO
- eliminacje miejskie I. INFORMACJE OGÓLNE KONKURSU
1.Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą, skierowaną do szkół
ponadpodstawowych oraz dorosłych z terenu gminy Łapy.
2. Organizatorem eliminacji miejskich konkursu jest Dom Kultury w Łapach.
3. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji: szkolnych, miejskich,
powiatowych, wojewódzkich oraz spotkań finałowych.
II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE SĄ NASTĘPUJĄCE:
a. Przygotowanie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego
założeniom wybranego turnieju; repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia
najniższego, nie może być zmieniony.
b. Wypełnienie i złożenie karty zgłoszenia uczestnika.
Podpisanie karty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyszczególnione w karcie działania
organizatora, objęte i regulowane przepisami o ochronie danych osobowych.
5. KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA należy złożyć w sekretariacie Domu Kultury w
Łapach ul. Matejki 19 w terminie do 23 kwietnia 2021 r.
4. Konkurs prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:
 TURNIEJ RECYTATORSKI:
1. Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:
- młodzieży szkół ponadpodstawowych;
- dorosłych.
2. Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę.
3. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.


TURNIEJ WYWIEDZIONE ZE SŁOWA:

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage
tekstów)
3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze
śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.
 TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA:
- obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki - występ nie może
przekroczyć 30 min.



TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ:
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1. Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.
2. Repertuar obejmuje:
- 3 utwory śpiewane
- 1 utwór recytowany.
3. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
- wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
- uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
4. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci –
śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu
recytowanego jest obowiązkowa).
Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 12 minut.

Etap miejski 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się
26 kwietnia 2021 r. o godz 9.00 w Dom Kultury w Łapach ul. Matejki 19.
** Termin lub forma konkursu może ulec zmianie, ze względu na stan epidemiologiczny i obostrzenia.

Do oceny wykonawców powołane zostanie przez organizatora przeglądu Jury, które wysłucha
prezentacji wszystkich wykonawców. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji
członków Jury.
Laureaci eliminacji miejskich otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora.

INFORMACJE O ORGANIZATORZE:

Dom Kultury w Łapach
ul. Matejki 19
18-100 Łapy
tel. 85 715 23 00

Powodzenia, owocnej pracy!

