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Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV Krakowskim Konkursie 
Recytatorskim, organizowanym przez Nowohuckie Centrum Kultury, 
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, Krakowskie Forum Kultury, 
oraz Centrum Kultury „Podgórze”.

W imieniu wszystkich organizatorów XV Krakowskiego Konkursu 
Recytatorskiego zapraszamy 06 lutego 2018 roku do Nowohuckiego 
Centrum Kultury na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom 
Konkursu.

Raz jeszcze serdecznie zapraszamy do udziału w XV edycji Krakowskiego 
Konkursu Recytatorskiego, wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów.

REGULAMIN KONKURSU

1. Uczestnicy Konkursu:
 –  uczniowie krakowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
2. Konkurs prowadzony jest w drodze trzystopniowych eliminacji:
 –  etap szkolny, rejonowy, finał krakowski
3. Eliminacje Szkolne przeprowadzane są na terenie szkół:
  wypełniony Protokół (wzór w załączniku) z przeprowadzonych Eliminacji  

należy przesłać najpóźniej do 16 stycznia 2018 r. na adres organizatora Eliminacji 
Rejonowych: 

 Nowohuckie Centrum Kultury,  31-913 Kraków, al. Jana Pawła II 232 
 lub pod adres edukacja@nck.krakow.pl
4. Maksymalna ilość zgłoszonych recytatorów z jednej szkoły:
 –  Szkoła Podstawowa: 6 osób (laureaci pierwszych miejsc):
        3 z klas I – III i 3 z klas IV – VII
 –  Szkoły Gimnazjalne: 3 osoby (laureaci pierwszych miejsc)
 –  Szkoły Średnie:  3 osoby (laureaci pierwszych miejsc)
5. Eliminacje Rejonowe odbędą się:
 22, 23 stycznia 2018 roku  
 w Nowohuckim Centrum Kultury, 31-913 Kraków, al. Jana Pawła II 232
 Informacje dotyczące kolejności występu uczestników, będą dostępne na stronie 
 internetowej www.nck.krakow.pl
6. Przesłuchania Finałowe odbędą się: 
 30 stycznia 2018 r. – dla szkół podstawowych 
 31 stycznia 2018 r. – dla szkół ponadpodstawowych 
 Nowohuckie Centrum Kultury,  31-913 Kraków, al. Jana Pawła II 232
7.  Repertuar uczestników:
 – jeden dowolnie wybrany utwór poetycki oraz dowolny fragment prozy
 –  prezentowane mogą być tylko te utwory, które zostały opublikowane 

w książkach lub czasopismach
8. Czas wykonania prezentacji  nie powinien przekroczyć 4 minut
9. Kryteria oceny uczestników:
 Dobór repertuaru, interpretacja utworu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny
 (kostium i rekwizyt nie podnosi oceny)
10.  Uroczyste zakończenie XV Krakowskiego Konkursu Recytatorskiego 

odbędzie się 6 lutego 2018 roku o godz. 11.00 w Sali Kameralnej NCK
 O szczegółach laureaci zostaną powiadomieni osobiście
11.  Udział dziecka w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie jego 

danych i wizerunku w celu realizacji konkursu i promocji
12.  Opłata startowa od uczestnika konkursu wynosi 1 zł


