REGULAMIN
IX KONKURSU RECYTATORSKIEGO PROZY STEFANA ŻEROMSKIEGO
o Złotą Różę
organizowanego przez Muzeum Lubelskie w Lublinie
Oddział Muzeum Literackie w Nałęczowie
Filię Muzeum Stefana Żeromskiego
I. Postanowienia ogólne:

1. IX Konkurs Recytatorski Prozy Stefana Żeromskiego o Złotą Różę – zwany dalej „Konkursem”,
przypadający w 155. rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego, upamiętniający twórczość pisarza –
piewcy piękna polskiej ziemi, promuje postawy miłości, służby i szacunku wobec Ojczyzny, mając
za motto słowa Pisarza: Ciebie jedną kocham, cudowna rodzinna ziemio.
2. Konkurs dedykowany jest młodzieży szkolnej i jest adresowany do dzieci i młodzieży wszystkich
typów szkół z terenu województwa lubelskiego.

II. Cele konkursu:
1. Celami konkursu jest:
1) rozbudzanie zainteresowań twórczością Stefana Żeromskiego;
2) kształtowanie wrażliwości na piękno opisów przyrody w utworach S. Żeromskiego;
3) propagowanie szacunku dla języka ojczystego;
4) rozbudzanie zdolności artystycznych i upowszechnianie kultury żywego słowa.

III. Uczestnicy konkursu (kategorie wiekowe):
I. kategoria wiekowa - młodzież szkoły podstawowej z klas 1 -3.
II. kategoria wiekowa - młodzież szkoły podstawowej z klas 4 -6.
III. kategoria wiekowa - młodzież szkoły podstawowej z klas 7 i 8.
IV. kategoria wiekowa - młodzież szkół ponadpodstawowych

IV. Wymagania konkursowe:
1. Szkoła możne zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 uczestników w danej kategorii wiekowej,
wyłonionych w wewnętrznych eliminacjach szkolnych.
2. Uczestnik Konkursu powinien dokonać wyboru tekstu z utworu Stefana Żeromskiego ze
szczególnym uwzględnieniem opisu krajobrazu lub przyrody polskiej i przygotować na
pamięć recytację jednego fragmentu.
3. Uczniowie szkół podstawowych z klas 1-3 mogą zaprezentować wiersz poświęcony
S. Żeromskiemu.
4. Prezentacja nie może przekroczyć czasu 3 minut.

V. Kryteria oceny:

1. Stopień pamięciowego opanowania tekstu.
2. Poprawność interpretacji utworu i kultura
mowy.
3. Ogólne wrażenie artystyczne.
VI. Nagrody:
1.
2.
3.

Laureaci I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają Złotą Różę i nagrody
książkowe, laureaci II i III miejsca - nagrody książkowe.
Nagrody zostaną sfinansowane oraz wręczone laureatom przez fundatorów.
Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.
VII. Termin i miejsce konkursu. Zgłaszanie uczestników.

1.

2.
3.
4.
5.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 20 listopada 2019 r. od godz.10.00 w sali
Nałęczowskiego Ośrodka Kultury (Nałęczów, ul. Lipowa 6), oddzielnie dla każdej kategorii
wiekowej.
Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi po zakończeniu przesłuchań wszystkich
uczestników konkursu.
Uczestnicy i opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny.
Zgłoszenia należy przesyłać do 5 listopada 2019 r. na adres: Muzeum Stefana Żeromskiego,
ul. Poniatowskiego 39 lub elektronicznie: zeromski@muzeumlubelskie.pl, w załączeniu - karta
zgłoszenia, oraz oświadczenia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kontakt telefoniczny: 887 750 014
506 234 274

