Wojewódzki Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
XVI edycja „Zachłyśnięci wolnością. Poeci XX-lecia międzywojennego”
Regulamin
Cele konkursu:
 Popularyzowanie utworów powstałych w XX-leciu międzywojennym oraz twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tej
edycji zwłaszcza tych spośród jego tekstów, które mówią o miłości, pięknie przyrody i życia. Wykaz proponowanych autorów
i tytułów dostępny na stronie organizatora;
 Odkrywanie talentów recytatorskich i wokalnych młodzieży Rzeszowa i województwa podkarpackiego;
 Uwrażliwianie młodzieży na piękno polskiej literatury.
Zasady uczestnictwa i warunki udziału:
1. W konkursie mogą uczestniczyć soliści - uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz gimnazjów z Rzeszowa
i województwa podkarpackiego, którzy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2019 roku zgłoszą swój udział
za pomocą karty zgłoszeń dostarczonej drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zso2.resman.pl, faksem na numer:
17 748 20 98, pocztą na adres: Zespół Szkół Sportowych , 35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 38
2. Uczestnicy oceniani będą w jednej grupie wiekowej;
3. Konkurs obejmuje dwie kategorie:
- recytacja wiersza wybranego poety z zakresu edycji konkursu „Zachłyśnięci wolnością. Poeci XX-lecia międzywojennego”. Czas
trwania recytacji nie może przekroczyć 3 minut.
- utwór muzyczny do słów wybranego poety z zakresu edycji konkursu „Zachłyśnięci wolnością. Poeci XX-lecia międzywojennego”
z akompaniamentem własnym lub podkładem muzycznym. Podkład należy przesłać na adres e-mail:
biblioteka.zsonr2rzeszow@gmail.com nie później niż do 16 kwietnia 2019r. Czas wykonywania piosenki nie może przekraczać
5 minut.
4. Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 kandydatów. Proponujemy zorganizować etap wewnątrzszkolny
w celu wyłonienia reprezentantów.
5. Uczestnicy konkursu występują w jednej z powyższych kategorii.
6. Organizator prosi o przestrzeganie w/w warunków.
7. Organizator zastrzega sobie wszelkie prawa do zmian w regulaminie i przebiegu konkursu z wcześniejszym powiadomieniem
uczestników.
Przebieg Konkursu:
1.
2.
3.
4.

Konkurs odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Sportowych w Rzeszowie.
Prezentowane utwory oceniać będzie niezależne jury powołane przez organizatorów.
Kryteria oceny: dobór repertuaru, interpretacja utworu i ogólny wyraz artystyczny.
Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii otrzymują nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy otrzymają
pamiątkowe dyplomy.
5. Laureaci konkursu będą mieli możliwość wpisania Konkursu na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.
Dzięki temu otrzymają dodatkowe punkty uwzględniane w rekrutacji do szkoły średniej.
UWAGA!
Karta zgłoszenia do konkursu oraz oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o zgodzie na publikację wizerunku uczestnika
konkursu, do pobrania na stronie internetowej naszej szkoły: www.lo5.resman.pl w zakładce: Konkurs Recytatorski im. K. K.
Baczyńskiego.

