REGULAMIN

VI GMINNY KONKURS RECYTATORKI „SŁOWEM MALOWANE”
IM. KAZIMIERZA BRODZIN SKIEGO
POD HONOROWYM PATRONATEM WO JTA GMINY LIPNICA MUROWANA

ORGANIZATOR
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej
32-724 Lipnica Murowana 74
tel. 14 6852 108
WSPÓŁORGANIZATOR
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Murowanej
32-724 Lipnica Murowana 83
tel. 14 6852 617

TERMINY
Przesłuchania uczestników w obecności jury odbędą się 10 października 2017 r. (wtorek) o godz. 1000
w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Wieczoru Poetyckiego, który odbędzie
się w sali widowiskowej GDK w Lipnicy Murowanej. O terminie wydarzenia laureaci zostaną
poinformowani poprzez instytucje delegujące. W czasie spotkania laureaci raz jeszcze zaprezentują
konkursowe utwory w obecności zaproszonych gości.
TEMATYKA KONKURSU
Tematyka konkursu – „Płynie Wisła płynie…” – motyw rzeki Wisły w literaturze polskiej. Uczestnicy
konkursu prezentują do wyboru tekst poetycki lub fragment prozy.
Z uwagi na fakt, iż w tym roku świętujemy 675 – lecie lokacji wsi Borówna mile widziane będą
również utwory, odnoszące się do historii i tradycji tej miejscowości.
CELE KONKURSU
1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką recytacji i kulturą słowa.
2. Motywowanie uczniów do poszerzania znajomości literatury i poezji polskiej.
3. Doskonalenie dźwiękowej formy wypowiedzi.
4. Doskonalenie umiejętności wykazywania interpretacyjnych różnic w tekstach lirycznych
i epickich.
5. Poznawanie lokalnej poezji i jej autorów.
6. Artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.
7. Odkrywanie i rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży.
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy
Lipnica Murowana.
2. Instytucją delegującą może być szkoła, świetlica wiejska. Do konkursu można również
zgłaszać się indywidulanie.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
- szkoła podstawowa klasy I-III
- szkoła podstawowa klasy IV-VI
- szkoła podstawowa klasa VII, gimnazjum klasy II-III
4. Instytucję delegującą może reprezentować maksymalnie po 5 uczestników z każdej kategorii
wiekowej.
5. Zaleca się zainteresowanym nauczycielom i instruktorom przeprowadzenie w szkołach
i świetlicach, wstępnych eliminacji do Gminnego Konkursu Recytatorskiego.
6. Każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji jeden wiersz lub fragment prozy
(istnieje możliwość odtworzenia podkładu muzycznego z płyty CD).
7. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
8. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać na obowiązujących kartach zgłoszeń do dnia
5 października 2017 r. do Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej osobiście, pocztą
tradycyjną lub mailową na adres: kulturalipnica@wp.pl.
OCENA UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Prezentacje uczestników oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.
2. Jury oceni wykonawców według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru i jego pamięciowe opanowanie,
- dykcja i interpretacja utworu,
- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)
3. Przesłuchania odbędą się w kolejności od najmłodszej do najstarszej kategorii wiekowej.
4. Dla laureatów przewidziane są nagrody i dyplomy.
5. Decyzje jury są niepodważalne.
UWAGI
1. Wszelkie informacje o konkursie udzielane są w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy
Murowanej od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 – tel. 14 6852108.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.
3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację zasad zawartych w Regulaminie oraz zgodę
uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku tj. publikowanie fotografii i innych nagrań
z konkursu na stronach internetowych w celach promocyjnych.

