
REGULAMIN
MAŁY KONKURS RECYTATORSKI 2021 - OLINE

CELE KONKURSU
 Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.
 Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji.
 Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej.
 Rozwijanie u dzieci i młodzieży ich wrażliwości artystyczno-literackiej.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki i uczniowie klas 0-VIII szkół
    podstawowych Gminy Bliżyn :
    • kategoria I  – Przedszkola 
    • kategoria II  – uczniowie klas 0-III 
    • kategoria III – uczniowie klas IV-VI 
    • kategoria IV – uczniowie klas VII-VIII 
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest przygotować 1 utwór – wiersz o tematyce 
    dowolnej – czas prezentacji do 4 min.
3. Repertuar powinien być starannie dobrany pod względem wartości literackiej 
   i wieku uczestnika.
4. Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać:
   1) informacje o uczestniku (imię i nazwisko, szkoła, klasa),
   2) informacje o repertuarze (tytuł i autor prezentowanego utworu),
   3) plik video z nagraną prezentacją konkursową (jakość techniczna nagrania nie
       będzie miała wpływu na ocenę).
5. Zgłoszenie udziału razem z plikiem video należy przesłać e-mailem do 
    20 kwietnia br. na adres: gokblizyn.konkursy@wp.pl 
                                                       W tytule wiadomości wpisujemy: MKR 2021

PRZEBIEG KONKURSU
1. Nadesłane prezentacje konkursowe oceni komisja powołana przez Organizatora.
2. W swojej ocenie komisja kierować się będzie następującymi kryteriami:
    • dobór repertuaru,
    • walory artystyczne prezentowanych tekstów,
    • interpretacja,
    • dykcja,
    • ogólny wyraz artystyczny.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 kwietnia br. i w tym dniu wyniki konkursu zostaną
    opublikowane na stronie Gminnego Ośrodka Kultury i gminy Bliżyn.
4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez GOK,
    a nagrodzone prezentacje zostaną opublikowane na  YouTube do którego będzie
    dostępny linki na stronie GOK w Bliżynie.
    Wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki i dyplomy.
    Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
    udostępnienie podstawowych informacji o uczestniku, przesłanych materiałów 
    i ich promocję w kanałach informacyjnych GOK. 
5. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją 
    postanowień niniejszego regulaminu i zapoznaniem się z klauzulą informacyjna
    dot. uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez GOK w Bliżynie 
    a dostępnej na stronie www.gokblizyn.pl w zakładce RODO .                                 

http://www.gokblizyn.pl/
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