Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej
,,Polaków drogi do wolności"
Organizator: Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach
Termin: 07.03.2019r.
Miejsce: Zespół Szkół nr 3, ul. Działkowa 10, Skierniewice
Cele:
• rozwijanie zdolności recytatorskich
• wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniów
• upowszechnianie wśród młodzieży kultury żywego słowa
• rozwijanie zainteresowań uczniów formą poezji śpiewanej
• zwrócenie uwagi na istotę i piękno tekstu poetyckiego i piosenki
• prezentacja umiejętności uczniów
Warunki uczestnictwa:
• w konkursie uczestniczą uczniowie klas I -III liceum i I - IV technikum
• każda szkoła może zgłosić po 2 uczestników w każdej kategorii
• uczestnik prezentuje 1 wybrany przez siebie utwór recytowany o tematyce zgodnej
z hasłem konkursu: .,,Polaków drogi do wolności" lub 1 utwór poetycki do
interpretacji śpiewanej
• maksymalny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut
• uczestnicy konkursu oceniani będą w dwóch kategoriach: poezja mówiona i poezja
śpiewana
• prezentowane utwory oceniane będą przez jury pod względem następujących
kryteriów:
- stopień opanowania pamięciowego tekstu
- poprawna i płynna recytacja
- zgodność doboru repertuaru z tematyką konkursu
- świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu
- ogólne wrażenie artystyczne
- dobór repertuaru do możliwości wokalnych wykonawców
• jury będzie składało się z osób związanych z placówkami kulturalnymi z miasta
Skierniewice
• przewidywane są 3 główne nagrody dla każdej z kategorii oraz wyróżnienia
i dyplomy uczestnictwa
• zgłoszenia do udziału w konkursie ( wypełniona karta zgłoszenia) należy przesłać do
01.03.2019r na adres e-mail:ekon-sk@wp.pl z dopiskiem Konkurs recytatorski
Uwagi:
• regulamin konkursu i karty zgłoszeniowe dostępne są również na stronie:
www.ekonomik.edu.pl ( zakładka: konkurs)
• organizatorzy zastrzegają sobie prawo fotografowania, rejestracji prezentacji oraz jej
publikacji
• informacji na temat konkursu udziela osoba odpowiedzialna:
Marta Jaszewska: m.jaszewska@onet.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
,,POLAKÓW DROGI DO WOLNOŚCI"

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa

1.

2.

Nazwa szkoły:

Telefon kontaktowy:

e-mail:

Imię i nazwisko opiekuna:

Autor utworu

Tytuł utworu

KARTA ZGŁOSZENIA
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ
,,POLAKÓW DROGI DO WOLNOŚCI"

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa

1.

2.

Nazwa szkoły:

Telefon kontaktowy:

e-mail:

Autor utworu

Tytuł utworu

Imię i nazwisko opiekuna:

OŚWIADCZENIE:Akceptuję warunki Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej i wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na fotografowanie, filmowanie bądź
inną rejestrację przebiegu konkursu oraz ewentualną późniejszą publikację zarejestrowanego
materiału (TV, prasa, Internet itp.).

.............................................
podpis uczestnika

.................................
podpis rodzica/opiekuna

