REGULAMIN konkursu recytatorskiego
„Liryka online”
I. Organizator konkursu: Dom Kultury w Żabiej Woli, ul. Warszawska 27, 96-321 Żabia Wola
II. Tematyka: dowolny utwór literatury dziecięcej autorstwa Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima.
III. Cele konkursu:
• popularyzacja dziecięcej literatury klasycznej
• rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej
• doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci,
• wyrabianie odwagi i śmiałości w indywidualnej prezentacji
• doskonalenie prawidłowej interpretacji utworu
• rozwijanie umiejętności plastycznych (właściwie dobrany kostiumu, scenografia).
IV. Kategorie wiekowe uczestników:
• klasy I – IV
• klasy V – VIII
• uczniowie szkół średnich i osoby pełnoletnie
V. Warunki konkursu:
• Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór w czasie nieprzekraczającym 3 min.
Dopuszczalne są recytacje w duetach, utwór może być czytany.
• Za przygotowanie kostiumu i scenografii do danego utworu przewidziano dodatkowe punkty
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną na adres:
domkultury@dkzabiawola.pl (lub przekazanie bezpośrednio do biura Domu Kultury w Żabiej
Woli) do 14 stycznia 2021 r. do godz. 1200:
o wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia - Załącznik nr 1
o pliku filmowego z recytacją, (przesłanego w formie elektronicznej lub przekazanego na
nośniku umożliwiającym archiwizację (niepodlegającemu zwrotowi).
VI. Kryteria oceny:
- odpowiedni dobór tekstu,
- właściwa interpretacja utworu: intonacja, modulacja głosowa, artykulacja, tempo recytacji,
- postawa recytatora, scenografia i kostium (odpowiedni dla danego utworu) – ogólna estetyka,
VII. Przesłane/przekazane prezentacje będą oceniane przez Jury w dniu 15 stycznia 2021 r.
VIII. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.dkzabiawola.pl
IX. Zwycięzcy i pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
X. Prawa autorskie do przesłanych prezentacji przechodzą na Organizatora niniejszego konkursu.
XI. Przesłane prezentacje mogą być wykorzystywane przez Organizatora do różnych publikacji
związanych z działalnością statutową Domu Kultury w Żabiej Woli bez zgody ich autorów.
XI. Podpisanie „Karty zgłoszenia” jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie i udostępnianie swoich
danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 VIII 1997 r.
z późn. zm.
XII. Dostarczenie prezentacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Zapraszamy do udziału
w tej nowej, ciekawej formie popularyzującej polską poezję
Dyrektor i Pracownicy Domu Kultury w Żabiej Woli

Żabia Wola 31 XII 2020 r.

