
REGULAMIN 

POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

KASZËBSCZI EKO-ART I POLSKI EKO-ART 2021 

 

Powiatowy Konkurs Recytatorski EKO – ART skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych oraz  placówek kulturalnych powiatu chojnickiego. 

Jego celem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno i rolę środowiska naturalnego w 

życiu człowieka, na konieczność ochrony przyrody oraz pomoc w rozwoju zdolności 

artystycznych wykonawców w dziedzinie sztuki recytacji – sztuki „żywego słowa”. 

 

ZASADY ORGANIZACYJNE  I REGULAMINOWE 

 

I.  Każdy uczestnik Konkursu zgłasza 1 utwór – wiersz lub prozę. 

Utwory powinny być tematycznie związane ze środowiskiem naturalnym człowieka – 

pięknem przyrody i jej ochroną. Łączny czas prezentacji nie może przekraczać 6 minut. 

 

II. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach : 

1) w języku kaszubskim w dniu 20.10.2021 (środa) 

2) w języku polskim w dniach: 

a)   szkoły podstawowe klasy I-VI w dniu 21.10.2021 (czwartek) 

b) szkoły podstawowe klasy VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe w dniu 

22.10.2021 (piątek) 

 

III. Uczestnicy Konkursu będą oceniani w grupach wg kategorii wiekowej : 

- szkoły podstawowe klasy I-III 

- szkoły podstawowe klasy IV – VI 

- szkoły podstawowe klasy VII - VIII 

- szkoły ponadpodstawowe 

Początek przesłuchań każdego dnia o godz. 9:00 w Chojnickim Centrum Kultury przy ul. 

Swarożyca 1 w Chojnicach. 

 

IV. W każdej wersji- kaszubskiej lub polskiej- instytucja kierująca może zgłosić maksymalnie 

3 uczestników w danej kategorii wiekowej. 

Eliminacji wstępnych dokonuje instytucja kierująca we własnym zakresie. Chojnickie 

Centrum Kultury przeprowadza eliminacje powiatowe. 

 

V. Zgłoszenie udziału 

Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno zawierać czytelnie wypełnioną i podpisaną Kartę 

Uczestnika Konkursu. 

Karty Uczestnika Konkursu prosimy dostarczać do Chojnickiego Centrum Kultury do  

15 października 2021 roku: 

- pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: 

Chojnickie Centrum Kultury 

ul. Swarożyca 1 

89-600 Chojnice 

- osobiście w godzinach od 8:00-16:00 

- e-mailem na adres: e.kerplik@ckchojnice.pl 

 

 



VI. Jury powołane przez Organizatorów oceniać będzie dobór repertuaru do wieku uczestnika 

i tematyki konkursu, interpretację utworów, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny 

prezentacji. 

 

VII. Wszystkie dokumenty i informacje znajdują się na stronie internetowej  

www.ckchojnice.pl  

Szczegółowych informacji udziela Ewa Kerplik:  

tel. 52 397 22 15 (w godz. 8:00-15:00),  

e-mail: e.kerplik@ckchojnice.pl 

 

 

Organizatorzy : 

- Chojnickie Centrum Kultury 

- Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Chojnice 

 

Współorganizatorzy: 

- Park Narodowy „Bory Tucholskie” 

- Zaborski Park Krajobrazowy 

 

 


