Regulamin
Konkursu recytatorskiego „Mój ulubiony wiersz”
§ 1.
1. Organizatorem konkursu jest Szkolne Multimedialne Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne w Zespole
Szkół w Dobrzeniu Wielkim.
2. Adres Organizatora :
Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
Szkolne Multimedialne Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne
ul. Namysłowska 94
46-081 Dobrzeń Wielki
tel.774032826,fax 774032829
e- mail : smcdb@wp.pl
Podmiot upoważniony do udzielania informacji na temat konkursu : Szkolne Multimedialne Centrum
Dydaktyczno- Biblioteczne : tel.774032826.
§ 2.
Założenia organizacyjne
1. Celem konkursu recytatorskiego jest :
- upowszechnianie twórczości poetów ;
- rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich ;
- rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży recytacją, jako aktywną formą wypowiedzi ;
- aktywizacja środowisk uczniowskich ;
- popularyzacja literatury poprzez piękno słowa mówionego .
2. Konkurs recytatorski
w Dobrzeniu Wielkim.

odbędzie się

20 marca 2019 r. o godz. 1000

w Zespole Szkół

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół gimnazjalnych (trzecie klasy) i uczniowie szkół
podstawowych (klasy szóste, siódme i ósme).
5. Jury oceniać będzie recytatorów w dwóch grupach wiekowych :



Szkoła podstawowa klasy VI- VIII
Gimnazjum – klasy III

6. Każdą szkołę może reprezentować maks. 2 uczestników z każdej grupy wiekowej.
7. Każdy uczestnik recytuje 1 wiersz.
8. Jury oceniając prezentację uczestników będzie uwzględniać :




interpretację i dobór repertuaru do wieku recytatora,
kulturę słowa,
ogólny wyraz artystyczny.

§ 3.
Zasady zgłaszania udziału w konkursie recytatorskim
1. Udział w konkursie należy potwierdzić wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy, którego
wzór stanowi załącznik do regulaminu.
2. Formularz należy przesłać Organizatorowi do 14.03.2019 r. na adres : smcdb@wp.pl
§ 4.
Nagroda
1. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
§ 5.
1.
2.
3.
4.
5.

Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu
w każdym czasie. O dokonanych zmianach Organizator poinformuje uczestników.
We wszystkich sprawach spornych głos decydujący należy do Komisji Konkursowej.
Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez
wszystkich członków Komisji Konkursowej.
Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym
do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z poen. zm.).

