
 

Regulamin  
XXI Wojewódzkiego Turnieju Recytatorskiego „O Buławę Hetmańską” 

1. Termin.  27 stycznia 2016 r., godz. 10:00 

2. Miejsce. sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Byczynie  

                        ul. Borkowska 1, 46-220 Byczynie 

 

 3.  Organizator. 

 Ośrodek Kultury w Byczynie 

 

4. Założenia i Cele Turnieju. 

 Upowszechnianie twórczości poetów śląskich oraz utworów podejmujących 

tematykę o Śląsku, a także krzewienie kultury mowy polskiej i sztuki żywego 

słowa. 

 Aktywizacja placówek kulturalno – oświatowych. 

 Turniej recytatorski „O Buławę Hetmańską” jest konkursem indywidualnym 

 o zasięgu wojewódzkim. 

 

5. Konkurs i Kategorie. 

Uczestnicy prezentować się będą w trzech kategoriach wiekowych: 

 uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI włącznie) – jeden utwór napisany 

przez poetę z regionu śląskiego, lub utworu podejmującego tematykę o Śląsku 

 uczniowie szkół gimnazjalnych                      dwa utwory:   

 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych        1.  utwór poetycki podejmujący  

                                                                               tematykę o Śląsku, bądź napisany   

                                                                               przez poetę z regionu śląskiego. 

                                                                                2.  utwór dowolnie wybranego  

                                                                                     polskiego poety. 

 

 

6. Kryteria oceny. 

Organizatorzy powołają Jury Turnieju, które oceni: 

 dobór repertuaru(wartości artystyczne utworów oraz ich dobór, który powinien 

być zgodny z wiekiem wykonawcy i nie powinien przekraczać jego możliwości 

odtwórczych), 

 dykcję, 

 interpretację, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

 



 

7. Nagrody. 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w turnieju. 

Laureaci turnieju otrzymują dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe. 

Nagrodę Grand Prix otrzyma najlepszy uczestnik turnieju. 

 

8. Zasady organizacyjne. 

 Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia do dnia 22 stycznia 

2016 r., do godz. 16:00  na adres Ośrodka Kultury w Byczynie,  

ul. Borkowska 1, 46-220 Byczyna, drogą pocztową, lub elektroniczną. 

 Recytatorzy bądź placówki zgłaszające, zobowiązani są do uiszczenia opłaty 

wpisowej (przed  konkursem w biurze Ośrodka Kultury) – wpisowe 10 zł od 

uczestnika. 

 Uczestnicy powinni być pod opieką osoby dorosłej. 

 Instytucje delegujące pokrywają koszty przejazdu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

 

 

Organizator: 
                                            Ośrodek Kultury w Byczynie 

                                                                  ul. Borkowska 1 

                                                                  46-220 Byczyna 

                                                                  tel./fax 77 413 41 65 

                                                                  e-mail: okbyczyna1@wp.pl 
                                            www.ok.byczyna.pl 

  

mailto:okbyczyna1@wp.pl
http://www.ok.byczyna.pl/

