REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI PATRIOTYCZNEJ ORGANIZOWANY
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE
I ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie
II CELE KONKURSU:
1. Propagowanie piękna języka polskiego.
2. Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej
z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.
3. Rozwijanie uczuć patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.
3. Rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką.
4. Promowanie uzdolnionych młodych twórców.
III UCZESTNICY KONKURSU:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli z naszej gminy:
kategoria I - dzieci z przedszkola,
kategoria II - uczniowie klas I-III szkół podstawowych
kategoria III – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
kategoria IV- uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych.

IV TERMIN KONKURSU:
Filmy z recytacją wierszy należy przesłać do 09.11.2020r. na e-maila
gokis.zareba@siekierczyn.pl lub bibliotekagokis@vp.pl .

V WARUNKI KONKURSU:
1. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersza o
tematyce patriotycznej, którego czas nie może przekroczyć 5 minut.
2. Filmy z recytacją wiersza oraz kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) przesyłamy na e-maila
gokis.zareba@siekierczyn.pl lub bibliotekagokis@vp.pl .
3. Przesłanie filmu będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział dziecka w konkursie, na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji konkursu, na wykorzystanie i
publikację wizerunku dziecka w celu promocji konkursu oraz równoznaczne z akceptacją
postanowień niniejszego regulaminu.

VI KRYTERIA OCENY:
1.Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
W swojej ocenie jury będzie brało pod uwagę:
− opanowanie pamięciowe tekstu,
− dostosowanie wiersza do własnych możliwości interpretacyjnych, dobór
repertuaru,
− kulturę słowa: dykcję, akcent, frazowanie,
− ogólne wrażenia estetyczne: środki teatralne: gest, rekwizyty, podkład
muzyczny,
− interpretację tekstu – ekspresję ( rozumienie, przeżywanie).

VII NAGRODY
Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy, a pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy
potwierdzające ich udział w konkursie. Wyniki zostaną ogłoszone 11 listopada na profilu
facebookowym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej
w Siekierczynie, a rozdanie nagród z racji obostrzeń sanitarnych będzie odbywać się
indywidualnie. Nadesłane prezentacje zostaną opublikowane na facebookowym profilu GOKiS oraz
profilu biblioteki (o ile ich autorzy nie wniosą pisemnego sprzeciwu).

Kontakt w sprawach dotyczących konkursu:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie- 75 722 1732

