Zespół Przedszkoli nr 1 w Białymstoku
zaprasza do udziału w

V Edycji Konkursu Recytatorskiego

„Jestem Polakiem”
ORGANIZATOR KONKURSU:
Zespół Przedszkoli Nr 1
ul. Witosa 22
15-660 Białystok
CELE KONKURSU:
 pielęgnowanie postaw patriotycznych,
 upowszechnianie piękna mowy ojczystej, dorobku kultury narodowej
oraz kultury żywego słowa,
 kształtowania poczucia więzi emocjonalnej z Ojczyzną,
 rozwijanie recytatorskich uzdolnień dzieci i promowanie talentów.
REGULAMIN:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci 5- i 6-letnich z naszego zespołu.
2. Każdy z uczestników przygotowuje wraz z rodzicami utwór do
prezentacji o tematyce patriotycznej (o Polsce, regionie – Podlasiu lub
mieście – Białystok).
do dnia 28.10.2020r. (piątek) zobowiązani są do
dostarczenia karty zgłoszeniowej z dopiskiem
„KONKURS
RECYTATORSKI – JESTEM POLAKIEM”.

3. Uczestnicy

4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 09.11.2022r. (środa)

o
godzinie 12.00 w sali gimnastycznej w Przedszkolu Samorządowym
nr 39 w Białymstoku, wyniki ogłoszone też będą na stronie internetowej
Zespołu Przedszkoli nr 1 w Białymstoku.

5. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) czytelną kartą zgłoszenia (wypełnioną pismem drukowanym)

6.

Zgłoszenie na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz
zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora dla potrzeb
przeglądu oraz zgody na umieszczanie nagrania laureatów i zdjęć
zawierających wizerunek uczestników na stronie internetowej Zespołu
Przedszkoli nr 1 w Białymstoku.

KRYTERIA OCENY:
1. Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
2. Jury oceniać będzie prezentacje według następujących kryteriów:
a. dobór repertuaru,
b. kultura słowa,
c. interpretacja utworu,
d. ogólny wyraz artystyczny
3. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy za udział, laureaci dyplomy
oraz nagrody rzeczowe.
4. Wyniki konkursu pojawią się na stronie internetowej przedszkola.
Osoby odpowiedzialne: mgr Marzena Łotko, mgr Alicja Lange,
mgr Joanna Rosek - Koper
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 502 613 609 lub 501 375 862

ZAPRASZAMY

KARTA ZGŁOSZENIOWA

V KONKURS RECYTATORSKI „ JESTEM POLAKIEM”

1. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:
……...................................................................................................................................
2. TYTUŁ WIERSZA, IMIĘ I NAZWISKO AUTORA:
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
3. WIEK

DZIECKA:

…...................................................................................................................................

Białystok, dn. …………………

Podpis rodzica ( opiekuna prawnego)
……………………….....................

