
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
og³asza

Eliminacje dla Województwa Lubelskiego
do

VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
DLA GIMNAZJALISTÓW

„PRZEBUDZENI DO ¯YCIA”

1. Celem konkursu jest
     - prezentowanie najcenniejszych dzie³ literatury polskiej i powszechnej 
ze szczególnym uwzglêdnieniem utworów pozwalaj¹cych m³odzie¿y na 
wyartyku³owanie jej stosunku do siebie i świata;
    - konfrontacja dokonañ w dziedzinie sztuki mówienia oraz doskonalenie 
warsztatu recytatorów.
2. W eliminacjach udzia³ bior¹ uczniowie gimnazjów z terenu Województwa 
Lubelskiego.
3. M³odzie¿ prezentuje dwa utwory literackie:
      - wiersz
      - fragment prozy
4. £¹czny czas prezentacji nie mo¿e przekroczyæ 10 minut.



5. Jury powo³ane przez organizatorów dokona oceny prezentacji wg 
nastêpuj¹cych kryteriów: 
-          dobór repertuaru
-          interpretacja tekstu
-          kultura s³owa
-          ogólny wyraz artystyczny.
6. Laureaci Turnieju Wojewódzkiego w Lublinie otrzymuj¹ nagrody (2 
nominacje na Konkurs Ogólnopolski w Bielsku Bia³ej) oraz wyró¿nienia.

Przebieg eliminacji na terenie Województwa Lubelskiego
 1. Do Turnieju Wojewódzkiego przyjêci bêd¹ tylko recytatorzy wytypowani 
w eliminacjach powiatowych (po 1 osobie z ka¿dego powiatu – I Nagroda). 
Organizatorzy turniejów powiatowych maj¹ ponadto prawo przyznaæ dowoln¹ 
ilośæ II Nagród i wyró¿nieñ (bez nominacji do Turnieju Wojewódzkiego). 
Turnieje powiatowe powinny odbyæ siê do 11 kwietnia 2014 r., a karty 
nominowanych wraz z protoko³em przes³ane do 17 kwietnia na adres: 
Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, 
lub fax: 81 532 37 75 
2. Og³oszenia organizatorów eliminacji powiatowych:

Organizator:……………………………………………………………………
……………….

Termin zg³oszeñ: ………………………………………………………………
………………

Termin eliminacji ………………………………………………………………
……………..

Miejsce eliminacji………………………………………………………………
…………….
3. Turniej Wojewódzki odbêdzie siê 28 kwietnia 2014 r. w Wojewódzkim 
Ośrodku Kultury w Lublinie, od godz. 10.00. Osoby typowane do udzia³u w 
tym turnieju szczegó³y znajd¹ na stronach www.wok.lublin.pl, www.ck.lublin.pl, 
lub u Anny Kistelskiej, WOK w Lublinie,  tel. 81 532 42 08, -09. Prosimy 
Laureatów turniejów powiatowych o zg³aszanie siê w tym terminie do 
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3.



UWAGA: Fina³ Ogólnopolski Konkursu odbêdzie siê w terminie: 
30 maja – 1 czerwca 2014 r. O dok³adnej dacie i miejscu oraz 
kwocie akredytacji za uczestnika i opiekuna zostan¹ Pañstwo 
poinformowani poprzez pisemne zawiadomienie wys³ane poczt¹ do 
laureatów etapów powiatowych. Wiêcej informacji na temat Fina³u 
Ogólnopolskiego znajdziecie Pañstwo na stronie Regionalnego 
Ośrodka Kultury, Bielsko-Bia³a: www.rok.bielsko.pl oraz u Pana 
Leszka Mi³oszewskiego, e-mail: rok@rok.bielsko.pl, tel. 33 822 05 93. 

1. Laureaci konkursu otrzymuj¹ nagrody oraz wyró¿nienia.
 
2. Przewiduje siê nagrodê specjaln¹ – przyznanie tytu³u „Przebudzony 
do ¿ycia”. 
 
Postanowienia koñcowe:
 
1. Organizatorzy konkursów wojewódzkich zg³aszaj¹ nie wiêcej ni¿ 2 
wykonawców poprzez przes³anie protoko³u konkursu wojewódzkiego 
oraz kart uczestnictwa recytatorów i opiekunów
2. Organizatorzy wszystkich etapów nie pokrywaj¹ kosztów podró¿y.
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