Regulamin Konkursu Recytatorskiego „Od Świtezianki do Luthien”
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Recytatorskiego „Od Świtezianki do Luthien”,

zwanego dalej konkursem.
2. Organizatorami konkursu są: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Czerniejewie i

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie, Klub Fantastyki
Fantasmagoria w Gnieźnie.
3. Celem konkursu jest:
•

promocja fantastyki,

•

popularyzacja poezji,

•

rozwój zdolności recytatorskich,

•

rozwój zainteresowania poezją,

•

rozwój uzdolnień twórczych,

•

rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji,

•

upowszechnianie kultury żywego słowa,

•

rozwój kompetencji literackich.

4. Konkurs odbędzie się 25 października 2019 r. Miejsce: Biblioteka Publiczna Miasta i

Gminy w Czerniejewie, ul. ks. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-250 Czerniejewo. Konkurs
będzie podzielony na dwie części: o godz. 13:00 dla dzieci w wieku przedszkolnym i z
klas I-IV, o godz. 16:00 dla młodzieży i dorosłych.
II. Uczestnictwo w konkursie
1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby z powiatu gnieźnieńskiego, które są zainteresowane

tematem.
2. Uczestnicy

przekazują

do

Biblioteki

w

Czerniejewie

osobiście

lub

mailowo

(biblioteka@czerniejewo.pl) wypełnioną Kartę Uczestnika, którą można pobrać ze strony
Organizatorów, do 30 września 2019 r.
3. Uczestnicy zostaną przypisani do określonych kategorii wiekowych:
•

dzieci w wieku przedszkolnym,

•

dzieci z klas I-IV,

•

młodzież z klas V-VIII,

•

młodzież ze szkół średnich,

•

osoby dorosłe,

•

seniorzy (osoby 60+).

4. W każdej kategorii obowiązuje limit miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

III. Zasady konkursu
1. Niniejszy konkurs nie jest konkursem międzyszkolnym.
2. Prezentowane na konkursie wiersze związane są z szeroko pojętą fantastyką.
3. Do Regulaminu dołączony jest Załącznik zawierający tytuły wierszy do recytacji oraz
wyjaśnienia, jak należy dokonać wyboru. Jeden wiersz może wybrać tylko jeden uczestnik.
Rezerwacja tytułu wiersza do recytacji nastąpi w momencie dostarczenia Karty Uczestnika.
Uczestnik może sam wybrać wiersz spoza listy po uprzednim poinformowaniu Organizatorów,
ale musi pamiętać o tym, że w wierszu muszą występować elementy fantastyczne.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia wyboru. Nie będą oceniane występy
recytatorskie nieuzgodnione wcześniej z Organizatorami.
4. W przypadku, jeśli dany Uczestnik podejmie decyzję o rezygnacji z udziału, powinien
niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatorów.
5. Konkurs będzie podzielony na dwie części: dla dzieci oraz dla młodzieży i dorosłych.
6. Zadania będą oceniane przez Komisję w składzie: Lilianna Dorodzała-Kowalewska
(Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Czerniejewie), Katarzyna Wilczkowska (Publiczna
Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie), Piotr Dudek (Klub Fantastyki
Fantasmagoria).
7. Wszelkie pytania należy kierować pod adresem mailowym: biblioteka@czerniejewo.pl lub

telefonicznie 669 333 374.
IV. Zasady przyznawania nagród
1. Jury będzie oceniać zadania na podstawie następujących kryteriów:
•

inwencja i pomysłowość (oprócz recytacji wiersza możliwe jest stosowanie rekwizytów,
przebrań etc.),

•

ogólne wrażenia estetyczne,

•

oryginalność w przedstawieniu wiersza.

2. Decyzja Komisji jest ostateczna.
3. Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu konkursu.
4. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
5. Lista laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości w mediach lokalnych.

Informacje na temat uczestników konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,
objęte są tajemnicą i wykorzystane zostaną jedynie w sposób określony w niniejszym regulaminie
i w Karcie Uczestnika.

