
UWAGI PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE 

Tematyka dotyczy alternatywy spędzania wolnego czasu bez 

komputera – jak może wyglądać dzień spędzony bez ekranów 

multimediów. A może już zapomnieliśmy, że taki świat może 

istnieć? Zachęcamy do poszukania pomysłów w twórczości 

literackiej dla dzieci i młodzieży.   

Celem konkursu jest:  

 - upowszechnianie i zachęcenie do czytania książek  

- popularyzacja literatury dziecięcej 

- inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej  

  i wychowawczej. 

- rozwijanie wyobraźni i spontaniczności   

- promocja dokonań artystycznych dzieci 

- konfrontacja warsztatu instruktora – pedagoga. 

Uczestnicy prezentują 1 utwór wybranego autora  

w formie - recytacji 

               - inscenizacji (dowolna ilość wykonawców) 

             - piosenki (opartej na tekstach wybranego autora) 

             - prac plastycznych 

Czas indywidualnej prezentacji - do 5 minut 

inscenizacji - do 20 minut - prosimy o przestrzeganie ram 

czasowych! 

 Terminy eliminacji konkursowych: 

 -środowiskowe, gminne, powiatowe  wg. uzgodnień z rejonami  

 -rejonowe – do 1 grudnia 2017 r. 

Powołane przez organizatora poszczególnych eliminacji jury 

konkursu oceniać będzie uczestników w 2-ch kategoriach 

wiekowych: 

   - 0 - III klasa szkoły podstawowej 

   - IV - VII klasa szkoły podstawowej 

 

   Jury przyzna nagrody i wyróżnienia najlepszym wykonawcom   

   w/w szczebli, wg następujących   

   kryteriów: 

     - dobór repertuaru ,walory wychowawcze, interpretację, 

kulturę słowa, kreacje aktorskie, technikę wokalną, oprawę 

muzyczną, oprawę plastyczną, prawdziwość wypowiedzi, 

ogólny wyraz artystyczny, wartość plastyczną i poziom techniczny 

prac, 

- W kategorii piosenki preferowane będą teksty uznanych autorów 

oraz aranżacje uwzględniające dziecięce  instrumentarium. 

Nie zaleca się uwzględniać w konkursowym repertuarze 

popularnych przebojów estradowych. 

 

Do eliminacji finałowych zostaną zaproszeni wykonawcy wyłonieni 

z eliminacji rejonowych. 

Eliminacje finałowe Podkarpackiego Konkursu  

LITERATURA I DZIECI odbędą się w Wojewódzkim Domu 

Kultury w Rzeszowie 

5 i 6 grudnia 2017 r. 

Uroczysta Gala Laureatów połączona z wernisażem wystawy 

nagrodzonych prac plastycznych odbędzie się  

14 grudnia 2017 r. 

  Prace plastyczne prosimy wysyłać na adres: Wojewódzki Dom 

Kultury 35-959 Rzeszów, ul. Okrzei 7 z dopiskiem  

Podkarpacki Konkurs Literatura i Dzieci 

do 27 listopada 2017 r. 

Komisja artystyczna zakwalifikuje na wystawę przesłane prace 

oraz przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najciekawszych.     

 

Wręczenie nagród nastąpi  w dniu 14 grudnia 2017 r. 

podczas Gali Laureatów. 

  Każdy uczestnik wystawy otrzyma katalog będący dla ucznia  

i nauczyciela potwierdzeniem udziału. 

Prace nagrodzone pozostają na własność WDK i wejdą do 

zbiorów Małej Galerii Konkursu, pozostałe można odbierać 

po zakończeniu wystawy . 

Każda praca winna zawierać na odwrocie następujące 

informacje: 

-imię, nazwisko autora pracy, klasa, nazwa szkoły lub    

placówki delegującej oraz jej pełny adres z kodem 

- tytuł utworu na podstawie którego wykonano pracę 

- imię, nazwisko pedagoga pod kierunkiem którego   

  wykonano pracę 

Prace nie posiadające w/w informacji  nie będą oceniane 

przez jury. 

(wzór karty informacyjnej w załączeniu.) 

 Nagrody i wyróżnienia w finale we wszystkich kategoriach 

przyzna jury powołane przez WDK.  

Ponadto w formach scenicznych przyznane zostaną nagrody 

jury dziecięcego. 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

PODKARPACKI KONKURS 

LITERATURA I DZIECI 2017 

 „Dzień bez komputera” 
 

KARTA INFORMACYJNA 

 

 
 

 

      imię i nazwisko autora pracy ................................................................. 

 

      klasa...................................................................................................... 

 

      nazwa placówki, adres………………………………………………... 

 

     ............................................................................................................... 

 

     ................................................................................................................ 

 

     imię, nazwisko autora utworu literackiego…………………………….. 

 

    ………………………………………………………………………….. 

 

    tytuł utworu……………………………………………………………..  

 

    imię i nazwisko opiekuna – pedagoga lub instruktora  

   …………………………………………………....................................... 

 

   .................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

        Biuro konkursu - Wojewódzki Dom Kultury 

35-959 Rzeszów, ul. Okrzei 7 

tel. 85-352-57 w. 24 lub sekretariat 

informacje: Małgorzata Hołowińska 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Poprzez przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie uczestnicy wyrażają 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wojewódzki Dom 

Kultury w Rzeszowie oraz na podanie wyników Konkursu do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Organizatora. Ponadto wyrażają zgodę 

na zastrzeżenie sobie przez Organizatora prawa do dokumentowania  

i późniejszego wykorzystania prezentacji konkursowych w radiu i telewizji 

oraz realizacji nagrań i różnorodnych publikacji dokumentujących, 

promujących i popularyzujących PODKARPACKI KONKURS 

LITERATURA I DZIECI. 

REGULAMIN 

PODKARPACKI KONKURS 

LITERATURA i DZIECI 

„DZIEŃ BEZ KOMPUTERA” 
 

 

 

 

 

Wojewódzki Dom Kultury 

w Rzeszowie 

wrzesień – grudzień 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

 

         Placówka, szkoła (adres) 

 

         FORMA PREZENTACJI 

 

         recytacje 

         tytuł utworu, autor.............................................................................. 

         imię, nazwisko wykonawcy………………………………………… 

         kategoria wieku…………………………………............................... 

         czas trwania........................................................................................ 

         imię, nazwisko instruktora………………………………….............. 

 

 

         inscenizacje 

 

         tytuł, autor ………………………………………………………….... 

         autor scenariusza……………………………………………………...   

         reżyseria ............................................................................................. 

         scenografia .......................................................................................... 

         muzyka ................................................................................................ 

         imię, nazwisko instruktora…………………………………………… 

         kategoria wiek ..................................................................................... 

         ilość osób ……………………………………………………………. 

         potrzeby techniczne, czas na przygotowanie prezentacji …………… 

 

         występ na scenie, proscenium ……………………………………….  

         czas trwania inscenizacji …………………………………………….  

 

 

        piosenki 

        tytuł utworu, autor ………………………………………………….. 

        imię, nazwisko wykonawcy ………………………………………... 

        kategoria wieku …………………………………………………….. 

        zespół muzyczny - ilość osób ………………………………………. 

        czas trwania ………………………………………………………… 

        akompaniament (jaki instrument) ………………………………….. 

        kompozycja ………………………………………………………… 

        aranżacja ……………………………………………………………. 


