V MIEJSKI KONKURS LITERACKO- RECYTATORSKI
im. TADEUSZA KANTORA 2017/2018r.
ZSP w Dąbrowie Górniczej zaprasza do udziału w konkursie literackim
odbywającym się w dwóch kategoriach: twórczość poetycka i recytacja,
w dwóch kategoriach wiekowych (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) .
REGULAMIN
I. ORGANIZATOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. TADEUSZA KANTORA W DĄBROWIE
GÓRNICZEJ.
II. CELE KONKURSU
– inspirowanie i popularyzowanie twórczości poetyckiej,
– stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji twórczości,
– odkrywanie talentów i pozyskiwanie wartościowych utworów poetyckich,
– upamiętnienie postaci jednego z najwybitniejszych artystów – Tadeusza Kantora
– promowanie środowiska twórczego
- upamiętnienie jubileuszu 40-lecia „ dąbrowskiego plastyka”.
III. ZASADY UCZESTNICTWA
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Konkurs jest organizowany w 2 kategoriach ( do wyboru):
1.

forma literacka– wiersz (twórczość własna), który mógłby
stać się hymnem szkoły plastycznej

lub
2. recytacja- tekst poetycki/ prozatorski.
Jako społeczność szkolna cieszymy się z jubileuszu 40-lecia
„dąbrowskiego plastyka”, w związku z tym pragniemy usłyszeć
utwory, których tematem jest optymizm, radość istnienia, życia
wyrażona w tekstach literackich.
IV a WARUNKI UCZESTNICTWA- KONKURS LITERACKI
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie literackim jest nadesłanie utworu poetyckiego
będącego potencjalnym hymnem szkoły plastycznej.
2. Nadesłane utwory nie mogą by
przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane
(również w Internecie) ani nagradzane w innych konkursach.
3. Prace konkursowe (wyłącznie w maszynopisie, w 4 egzemplarzach, opatrzone
godłem) należy nadesła
wraz ze zgłoszeniem do 20.03.2018 na adres: ZSP im. Tadeusza Kantora, ul.
Kosmonautów 8, 41-303 z dopiskiem „Konkurs literacki”. Do zestawu należy dołączy
zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane: imię i nazwisko,
datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz e-mail.

4. Długość zgłoszonego wiersza nie może przekroczyć jednej strony formatu A 4 druku
komputerowego czcionką nr 14.

5. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo pierwszeństwa
publikacji nagrodzonych i wyróżnionych tekstów na stronie internetowej szkoły bez
honorarium autorskiego.
V. TERMINY
1. Konkurs ogłoszony zostaje 26.01.2018r.
2. Termin nadsyłania prac na konkurs literacki- upływa z dniem 20.03.2018r.(decyduje
data stempla pocztowego).
3. Ogłoszenie wyników- laureaci zostaną o nim wcześniej poinformowani telefonicznie i zaproszeni
do uczestnictwa.

IV b WARUNKI UCZESTNICTWA- KONKURS RECYTATORSKI

I.
•

Konkurs recytatorski jest imprezą przeznaczoną dla uczniów szkół gimnazjalnych

•

i ponadgimnazjalnych

•

Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru. Repertuar zgłoszony nie może by

•

zmieniony. Wykonawca może reprezentowa

•

tylko jeden utwór.

•

Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie KARTY UCZESTNIKA do sekretariatu
szkoły ( fax (32) 260-28-68), w terminie do 22.03.2018
II.

•

Uczestnicy konkursu występują w dwóch kategoriach wiekowych:
- gimnazja
- szkoły ponadgimnazjalne

•

Repertuar uczestników obejmuje 1 utwory w całości lub fragmentach

•

czas wykonania nie może przekroczy

•

10 minut.
III.

•

Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie przez organizatorów jury

•

W skład jury wchodzą poloniści i artyści.

•

Jury dokona oceny wg następujących kryteriów:
• dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości
wykonawczych uczestnika);
• interpretacja utworów;
• kultura słowa;
• ogólny wyraz artystyczny.

4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 27.03.2018r. o godz. 11.00 w ZSP.

V. NAGRODY
1. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez organizatora. Jego decyzje są
ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Laureaci konkursu otrzymują dyplom okolicznościowy każdej kategorii.
3. Organizator nagród nie wysyła – należy je odebra
osobiście.
VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.O wynikach konkursu literackiego laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie,
e-mailem lub listownie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród.
3. Osoba zgłaszająca się do konkursu tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie przez
organizatorów swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie
koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia (Ustawa o ochronie danych osobowych
z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. nr 133, poz 833 z późn. zm.) oraz akceptuje niniejszy
regulamin.
4. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatora.
5. Wszelkich informacji o konkursie udziela organizatorka pani Ewa Woźniak ; tel.695-7423-23

KARTA UCZESTNIKA
V MIEJSKIEGO KONKUSU LITERACKIEGO- RECYTATORSKIEGO
województwo..................................................... miejscowość....................................................
Po zaznajomieniu się z regulaminem konkursu zgłaszam swój udział w:
•
•

konkursie recytatorskim*)
konkursie liteackim*)
*) niepotrzebne skreśli

1. Imię i
nazwisko ................................................................................................................................
..
2. Nazwa
szkoły ..................................................................................................................................
3. Adres szkoły.................................................................................................................
4. Kategoria wiekowa ......................................................................................................
5. Dotyczy części recytatorskiej- utwór przygotowany na konkurs (poda
tytuł, nazwisko i imię autora, rodzaj utworu: wiersz czy proza; czas wystąpienia:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
6.

Imię i nazwisko opiekuna ..................................................................................................................
...............................................

.................................................

miejscowość i data

podpis

Oświadczenie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych……………………………………..
( imię i nazwisko uczestnika) i zamieszczenie jej/jego wizerunku na stronie internetowej Zespołu
Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej.
(Podpis prawnego opiekuna):

