Regulamin Konkursu Poezji, Prozy i Piosenki Patriotycznej

„A to Polska właśnie”
I.

II.








III.

Konkurs odbywa się w ramach Gminnych Obchodów Setnej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i Setnej
Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski.
Organizator:
 Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie
Wielkopolskim
 Grupa Teatralna 10.50.
Cele:
Popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej.
Wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej twórczości
wątku patriotycznego.
Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej,
społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją,
współczesnością i wartościami.
Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej.
Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności
recytatorskich
Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.
Promowanie młodych talentów.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs jest adresowany do
- przedszkoli,
- szkół podstawowych,
- gimnazjów,
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2.
3.

4.
5.

- szkół ponadgimnazjalnych.
W konkursie mogą brać udział soliści lub grupy.
Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji
1 utworu o tematyce patriotycznej dostosowanej do możliwości
odtwórczych wykonawcy.
Czas występu nie powinien przekraczać 10 minut.
Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

IV.

Repertuar:
Poezja, proza i piosenka patriotyczna ( aranżacja różnorodnych
tekstów o tematyce patriotycznej: fragmenty utworów
dramatycznych, teatralizacje wierszy, inscenizacje opowiadań lub
baśni, teksty autorskie ).

V.

Kategorie:
 Przedszkole;
 Szkoła Podstawowa klasy I – III;
 Szkoła Podstawowa klasy IV – VI;
 Szkoła Podstawowa klasy VII i Gimnazjum;
 Szkoła Ponadgimnazjalna;
Każdą placówkę może reprezentować maksymalnie 2 uczestników
z każdej grupy wiekowej.

VI.

Kryteria oceny:
 dobór repertuaru (szczerość wypowiedzi, oryginalność, wartość
artystyczna);
 warsztat aktorski (interpretacja tekstu, poprawność wymowy
i intonacji, ogólny wyraz artystyczny);
 oprawa muzyczna i plastyczna (w tym rekwizyty, kostiumy,
charakteryzacja);
 ciekawe pomysły inscenizacyjne;
 szukanie nowych, oryginalnych form wyrazu artystycznego.

VII. Terminy:
Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnika należy składać do
dnia 28 maja 2018 r. bezpośrednio w sekretariacie Gimnazjum im.
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Zjednoczonej Europy w Koźminie Wielkopolskim, ul. M. Kopernika 1
w godz. 7.30 – 15.30 lub mailem gimnazjumkozmin@interia.pl
05 czerwca 2018 r. przesłany zostanie dokładny harmonogram
występów poszczególnych uczestników.
Prezentacje odbędą się w sali widowiskowo – kinowej przy
ul. Boreckiej w Koźminie Wielkopolskim, w dniu 12 czerwca 2018r.
VIII. Nagrody:
1. I, II, III miejsce wyłonione spośród uczestników poszczególnych
kategorii;
2. Wyróżnienie za szczególne walory artystyczne.
3. Decyzje Jury są nieodwołalne.
4. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród rzeczowych
na inne nagrody ani na ich równowartość pieniężną.
5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy
za udział w konkursie.
IX.

Informacje końcowe:
1. Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z Jury.
2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.
3. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją
warunków regulaminu.
4. Przewidywaną oprawę muzyczną spektaklu należy nagrać na płytę
CD lub nośnik USB (cała ścieżka dźwiękowa powinna być nagrana na
jednym nośniku).
5. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania
występów konkursowych, a powstały materiał będzie wyłączną
własnością organizatora.
6. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej szkoły:
http://gimnazjumkozmin.superszkolna.pl/
7. Kontakt w sprawach dotyczących konkursu:
Robert Idkowiak i Marcin Ziętkiewicz, tel. 627210729

Organizatorzy serdecznie zapraszają
do udziału w konkursie!
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Pieczęć placówki zgłaszającej

Karta zgłoszenia*
Konkursu Poezji, Prozy i Piosenki Patriotycznej
„A to Polska właśnie”
Szkoła:……………………………...……………………………...……………………………
…………….…............................................................................................................................
Adres szkoły: ………………………………………………………..……….…………………
Imię i nazwisko uczestnika/uczestników:…………………………………..………...................
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………..……………………………..…….……………………………….
Kategoria wiekowa:…………………………………..………….....................
Tytuł i rodzaj utworu:……………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………..
Autor (autorzy) tekstów:………………………………………………………………………...
Opiekun grupy:…………………….…………………………………….………………
Wiek wykonawcy:……………………………………..………………………………………
Liczba wykonawców:……………………..…………………………………………………….
Potrzeby techniczne (odtwarzanie, stoły, mikrofony, światła):…………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..…………
Czas prezentacji:………………
Krótka informacja o wykonawcy:………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………….
(miejscowość i data)

*Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia drukowanymi literami.
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