Bielsko-Biała, dn. 23.04.2018.
REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„Zanurzeni w lesie”
08.06.2018r.
organizowanego w ramach kampanii edukacyjnej „Las dla nas. My dla lasu.”
I. Organizatorzy:
 Nadleśnictwo Bielsko ul. Kopytko 13 43-382 Bielsko-Biała, tel.: 33 818 31 69
e-mail: bielsko@katowice.lasy.gov.pl
 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała. tel.: 33 8123715, e-mail: poczta@wombb.edu.pl
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ul. Komorowicka 48 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 812 69 51, e-mail: biblioteka@pbw.bielsko.pl.
II. Adresaci:
Miłośnicy literatury i przyrody ze szkół z terenu Nadleśnictwa Bielsko, w dwóch kategoriach:
I. Uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej
II. Uczniowie 7 klas szkoły podstawowej oraz 2 i 3 klas gimnazjum.
III. Założenia programowe:
1. Przedmiotem konkursu jest recytacja utworów poetyckich i prozatorskich związanych z tematyką
lasu.
2. Cele konkursu:
- propagowanie szacunku dla przyrody
- odkrywanie i rozwijanie talentów artystycznych
- promocja młodzieży uzdolnionej
- popularyzacja literatury związanej z lasem.
IV. Zasady organizacyjne i terminy:
Konkurs ma charakter dobrowolny. Przeprowadzony zostanie w dwóch etapach.
I etap konkursu - ELIMINACJE SZKOLNE
Dyrektorzy szkół są odpowiedzialni za przeprowadzenie I etapu konkursu recytatorskiego
w macierzystej szkole. Każda szkoła może zgłosić do dalszej części konkursu tylko 1 recytatora
w każdej z 2 kategorii (I. klasy 4-6 SP, II. klasy 7 SP oraz 2 i 3 klasy G). Wyłanianie recytatorów
na tym etapie przebiega według kryteriów własnych szkoły.
Szkoły zgłaszają recytatorów poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej pod adresem: www.pbw.bielsko.pl w terminie:
od 10 do 30 maja 2018r.
Organizatorzy przewidują limit w każdej kategorii – 15 uczestników.
Przy zgłaszaniu uczestników liczy się kolejność zgłoszeń.
II etap konkursu - KONCERT FINAŁOWY
Wyłonieni laureaci szkolnych przesłuchań wystąpią w konkursie finałowym, który odbędzie się
w dniu 8 czerwca 2018 r. w terenie, w Dolinie Wapienicy (w przypadku braku pogody
Organizatorzy zastrzegają możliwość przeniesienia konkursu do Izby edukacji leśnej
Nadleśnictwa Bielsko). Uczestników oraz ich nauczycieli obowiązuje obecność od początku do
końca trwania konkursu finałowego. Dokładne informacje dotyczące przebiegu konkursu
finałowego (godzina rozpoczęcia, czas trwania, miejsce zbiórki, itp.) zostaną przekazane do
szkół.
V. Zasady uczestnictwa w II etapie konkursu:

1. Każdy uczestnik prezentuje 2 utwory - poezję i prozę.
2. Czas prezentacji obu utworów nie może przekraczać 5 minut.
VI. Kryteria oceny oraz system nagród w II etapie konkursu:
1. Oceny prezentacji utworów konkursowych dokona komisja konkursowa, złożona z 3 osób.
2. Jury oceniając prezentacje uczestników będzie uwzględniać następujące kryteria oceny:
• interpretację
• kulturę słowa,
• ogólny wyraz artystyczny.
3. W podanych wyżej kryteriach ocen występ recytatora będzie oceniany w skali 0 do 5 punktów,
przy czym liczba przyznanych punktów oznacza ocenę spełnienia danego kryterium w stopniu:
5 – doskonałym,
4 – bardzo dobrym,
3 – dobrym,
2 – przeciętnym,
1 – niskim,
0 – niedostatecznym.
Końcową ocenę punktową stanowi suma ocen indywidualnych członków komisji.
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów za jeden utwór wynosi: 15 pkt.
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania za dwa utwory wynosi: 30 pkt.
4. W przypadku takiej samej liczby punktów dla kilku recytatorów dopuszcza się przeprowadzenie
głosowania wśród członków komisji konkursowej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia
decydujący głos ma przewodniczący komisji konkursowej. Werdykt komisji konkursowej jest
niepodważalny i nie przewiduje się miejsc równorzędnych w konkursie.
5. Komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca (o wartości sumarycznej
do 400 zł.), a wszyscy wykonawcy konkursu finałowego otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz
gadżety. Komisja, w przypadku wysokiego poziomu konkursu, może przyznać wyróżnienia.
6. Organizatorzy zapewniają poczęstunek podczas konkursu.
7. Dojazd na miejsce zbiórki we własnym zakresie.
VII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują
organizatorzy.
2. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów uczestniczących w konkursie wyrażają pisemną zgodę na:
przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku do prowadzenia działań
promocyjno-reklamowanych przez organizatorów związanych z przedsięwzięciem. Zeskanowany
dokument podpisanej zgody należy przesłać na adres: czytelnia@pbw.bielsko.pl do 30 maja 2018r.
Oryginały należy dostarczyć Organizatorom w dniu konkursu.
3. Przystąpienie uczestników do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
Regulaminu.
Dodatkowych informacji udzielają:
 Irena Polok – Nadleśnictwo Bielsko
Tel. 33 818 31 69 wew. 673, irena.polok@katowice.lasy.gov.pl
 Renata Kruszyna – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej,
Tel. 33 812 45 77 wew. 26, czytelnia@pbw.bielsko.pl
 Barbara Michałek-Piernik – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Bielsku-Białej, Tel. 33 812 37 15 wew. 120, bmichalek@wombb.edu.pl.

