REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI
o tematyce przyrodniczej „Świerszczykowe wierszyki”
w ramach projektu
„Wojewódzki Ekologiczny Dzień Dziecka Literaturą i Sztuką –
Świerszczykowe wierszyki 2016 – 4 edycja”
CEL KONKURSU
- zainteresowanie najmłodszych tematyką przyrodniczą i ekologiczną poprzez poezję
- rozwijanie wiedzy na temat środowiska naturalnego i jego ochrony w oparciu o poezję
dziecięcą
- uwrażliwienie na bogactwo i różnorodność fauny i flory w poezji dla najmłodszych
- poszerzenie wiedzy na temat gatunków roślin i zwierząt obecnych w literaturze dziecięcej
- rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem literackim
- wzbogacanie poprawnej wymowy
- propagowanie czytelnictwa
- dbałość o kulturę słowa
- doskonalenie warsztatu artystycznego poprzez udział w konkursie
- uwrażliwienie na piękno polskiej mowy
- zainteresowanie najmłodszych żywym słowem

WARUNKI UDZIAŁU
1. UCZESTNIK MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ WYŁĄCZNIE W JEDNYM, DOWOLNIE
WYBRANYM PRZEZ SIEBIE KONKURSIE.
2. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 7-10 lat (I-IV kl.).
3. Dopuszcza się do udziału dzieci młodsze, które w najbliższym roku szkolnym staną
się uczniami.
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4. Każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz o tematyce przyrodniczej drukowany w zbiorach
polskiej poezji dziecięcej.

5. Konkurs ma charakter indywidualny, nie obejmuje prezentacji zbiorowych.

PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs o tematyce przyrodniczej ma charakter wieloetapowy. Odbywa się w
uzgodnionych terminach, w oparciu o własną kadrę pedagogiczną i we właściwych terenowo
szkołach podstawowych i ośrodkach kultury (eliminacje dzielnicowe, miejskie, gminne,
miejsko-gminne, powiatowe i wojewódzkie)
2. Ilość uczestników z każdej szkoły w eliminacjach wyższego szczebla (tzn.
dzielnicowych, miejskich, gminnych i miejsko-gminnych) określa organizator tych eliminacji.
3. Do Finału Wojewódzkiego Konkursu jurorzy mogą wytypować 1 najlepsze dziecko z
każdych 10 uczestników eliminacji dzielnicowych, miejskich, gminnych, miejskogminnych, powiatowych (jeżeli w eliminacjach bierze udział 20 dzieci, jury może
zakwalifikować 2 dzieci), jednak nie więcej niż 10 dzieci z każdej dzielnicy m. Łodzi i nie
więcej niż 2 dzieci z każdej gminy w woj. łódzkim. Ograniczenia te są konieczne ze
względów organizacyjnych.
4. W przypadku znacznej frekwencji zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia eliminacji powiatowych. Karty laureatów wyłonionych podczas
eliminacji gminnych lub powiatowych – w przypadku wysokiej frekwencji oraz
dzielnicowych należy przesłać do Łódzkiego Domu Kultury do dnia 18 maja 2016 na
adres: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź lub zeskanowane na adres
mailowy: teatr@ldk.lodz.pl
5. Finały dzielnicowe, gminne i miejsko-gminne, powiatowe (w przypadku dużej frekwencji
na eliminacjach gminnych) odbywają się w maju. O dokładnych terminach poinformują
właściwi terenowo organizatorzy. Eliminacje środowiskowe przeprowadzają placówki
szkolne.
6. FINAŁ REGIONALNY (WOJEWÓDZKI) odbędzie się w Łódzkim Domu Kultury w dniu
29.05.2016. Szczegółowe informacje będą zamieszczone na stronie internetowej
organizatora oraz podstronie projektu.
NAJWYŻEJ OCENIANE BĘDĄ WIERSZE O TEMATYCE PRZYRODNICZEJ
ORGANIZATORZY
1. Eliminacje środowiskowe (szkolne) organizują i przeprowadzają szkoły podstawowe
w: dzielnicach, miastach i gminach województwa łódzkiego.
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2. Eliminacje dzielnicowe, miejskie, gminne i miejsko-gminne organizują i przeprowadzają
właściwe terenowo placówki kultury.
3. Finał regionalny (wojewódzki) organizuje i przeprowadza Łódzki Dom Kultury.
NAGRODY
Dla uczestników eliminacji środowiskowych i przeglądów finałowych przewidziane są
nagrody rzeczowe zależnie od uznania i możliwości organizatorów. Dla uczestników
Wielkiego Finału – Finału Wojewódzkiego, przewidziane są nagrody rzeczowe (książki o
tematyce ekologicznej "Ekologiczne dzieciaki"). Dla 10 najlepszych recytatorów
Wielkiego Finału przewidziane są nagrody Grand Prix (nagrody rzeczowe - teleskopy
SkyWatcher)

SEKRETARIAT WOJEWÓDZKI KONKURSU
Łódzki Dom Kultury – Zespół ds. Teatralnych

Gabriela Synowiec
Joanna Pyziak

tel. 797-326-205, 797-326-199.
e-mail: teatr@ldk.lodz.pl
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