I KONKURS RECYTATORSKI JEDNEGO POETY
POD HONOROWYM PATRONATEM

ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
Zbigniew Herbert – Czuwaj – wstań i idź !
REGULAMIN
1. Organizator konkursu recytatorskiego
Organizatorem konkursu recytatorskiego jest Fundacja Wspierania Kultury „Noc Poetów”, MiejskoGminny Ośrodek Kultury i Sportu w Reczu, Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu.

2. Cele konkursu
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zainteresowanie uczniów poezją
rozwijanie zdolności recytatorskich,
zachęcanie do występów na scenie,
prezentacja umiejętności uczniów,
uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze
uczczenie 100-lecia niepodległości Ojczyzny

3. Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i klas VI i VII szkoły podstawowej powiatu
choszczeńskiego

4. Zasady konkursu
a) Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego Zbigniewa Herberta.
b) Prezentacja nie może być dłuższa niż 3 minuty. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania
dłuższego występu.
c) Podczas występu dopuszczalne jest użycie rekwizytu, a także charakteryzacji.
d) Prezentacja może mieć formę małej etiudy aktorskiej.
e) Szkołę może reprezentować maksymalnie troje uczniów

5. Kryteria oceny
f) Dobór repertuaru i jego pamięciowe opanowanie.
g) Dykcja i interpretacja.
h) Kultura słowa.

i) Ogólny wyraz artystyczny

6. Warunki uczestnictwa w konkursie
Warunkiem uczestnictwa w konkursie recytatorskim jest przesłanie drogą pocztową karty zgłoszenia
(załącznik do regulaminu). List powinien zawierać dopisek: „Konkurs jednego poety” na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Ul. Ratuszowa 27
73-210 Recz
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.05.2018r. (decyduje data stempla pocztowego)
Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTACJI ORGANIZATORA KONKURASU:
Piotr Pawłowski
piotrpawlowski3@op.pl
Tel. 783022811
Ks. Sławomir Kokorzycki
fundacjanocpoetow@gmail.com
Tel. 601211922

7. Termin i miejsce konkursu
Konkurs odbędzie się Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Reczu 18 maja 2018 r. o godz. 10.00

8. Nagrody
Jury powołane przez Organizatorów przyzna nagrody za: I, II i III miejsce oraz trzy wyróżnienia.
Zostanie również przyznana nagroda specjalna Prezesa Fundacji Wspierania Kultury „Noc Poetów”

9. Pozostałe ustalenia
a) Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności zgłoszenia. Komisja rozpatrzy tylko
te, które będą zawierały wszystkie wyżej wymienione elementy.
b) Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji listy zwycięzców i ich wizerunków na stronach
internetowych Fundacji „Noc Poetów”, MGOKiS w Reczu, SP w Reczu.
d) Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.
e) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA

Imię i nazwisko uczestnika,
data urodzenia, klasa
Nazwa i adres szkoły

Imię i nazwisko opiekuna
uczestnika, dane
teleadresowe.
Tytuł utworu Zbigniewa
Herberta
Rekwizyty użyte podczas
prezentacji
1

Należy podać nazwę rekwizytu i ilość.

Załącznik nr 2
.....................................................
data
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo........................................................................
w konkursie recytatorskim organizowanym przez Fundację Wspierania Kultury „Noc Poetów”,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Reczu, Szkołę Podstawową im. Stefana Czarnieckiego
w Reczu.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 3
...................................................
data
Oświadczenie uczestnika konkursu
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu recytatorskiego i w pełni akceptuję
jego postanowienia.
Wyrażam również zgodę na publikację mojego wizerunku na stronach internetowych
organizatorów oraz informacji na temat mojego ewentualnego zwycięstwa, a także innych
danych dotyczących przebiegu konkursu.

.............................................................................
imię i nazwisko uczestnika konkursu

