REGULAMIN
Tczewski Konkurs Recytatorski
“MÓJ ULUBIONY WIERSZ"
Edycja mikołajkowa online
I Organizator
Centrum Kultury i Sztuki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 10, Tczew, tel. 58 531 07 07
II Cele Konkursu
 rozwój zdolności recytatorskich uczniów
 prezentacja umiejętności artystycznych uczniów
 uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze
 rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa
wśród dzieci i młodzieży
III Termin
 7 grudnia 2020r
IV Warunki uczestnictwa
 W tym roku konkurs odbędzie się w formie online
 Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół podstawowych, którzy wraz ze zgłoszeniem
wyślą nagranie recytacji ulubionego wiersza. Nagranie musi być w formacie łatwym do
odtworzenia na komputerze tj. mp4, avi lub mkv.
 Każda szkoła może wytypować do 4 uczestników ( każdy z jednym wierszem lub
fragmentem wiersza), w czasie nie przekraczającym 5 minut.
 Warunkiem uczestnictwa jest:
1. wypełnienia zgłoszenia przez nauczyciela lub opiekuna prawnego w nieprzekraczalnym
terminie do 2 grudnia 2020r. Zgłoszenie dostępne jest pod adresem:
https://forms.gle/9gCZkuvdWiuCWRwr7

2. Przesłanie pliku z nagraniem recytacji przez darmową stronę www.wetransfer.com. /Przy wysyłce
jako odbiorcę plików proszę wpisać adres mailowy mriebandt@ckis.tczew.pl/. Na nagrania czekamy
również do 2 grudnia 2020r.

 Po upływie wyznaczonego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
V Przebieg Konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony w podziale na 3 kategorie:
 recytacje uczniów Szkół Podstawowych - klasy I – III
 recytacje uczniów Szkół Podstawowych – klasy IV - VI
 recytacje uczniów Szkół Podstawowych – kl. VII - VIII
VI Jury

 Komisję konkursową powołuje Organizator.
 Decyzje komisji są niepodważalne.

 Komisja będzie oceniać nagrania recytacji w dniu 7 grudnia 2020r., wyniki konkursu zostaną
umieszczone na stronie www.ckis.tczew.pl w dniu 8 grudnia 2020r. Organizator
poinformuje również szkoły nagrodzonych i wyróżnionych uczniów w osobnej wiadomości.

VII Kryteria oceny:
 dobór repertuaru (dostosowany do możliwości wykonawczych uczestnika)
 interpretacja tekstu
 kultura słowa (dykcja, emisja głosu – tempo recytacji, intonacja, akcentowanie)
 ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu/strój)
VIII Nagrody
 Spośród uczestników konkursu wyłonieni zostaną laureaci
 Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci
dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 O sposobie odbioru nagród Organizator poinformuje telefonicznie lub mailowo.
IX Kontakt:
Centrum Kultury i Sztuki, 83-110, ul. Wyszyńskiego 10, Tczew,
tel. 585310707, kom. 693 368 107, e - mail mriebandt@ckis.tczew.pl
/Magdalena Riebandt/
Zachęcamy do wspólnej zabawy i wyboru wiersza o tematyce mikołajkowej, zimowej.
Mile widziane akcenty czerwone w ubiorze!

