REGULAMIN UCZESTNICTWA W V KONKURSIE
RECYTATORSKIM POEZJI JANA ZYCHA
Organizatorzy Konkursu:






Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej – Zarząd Główny w Krośnie,
ul. Grodzka 10, 38-400 Krosno, tel. 663-222-177, e-mail: konkurs@smzk.org
Wójt Gminy Korczyna
Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie
Gminna Biblioteka Publiczna w Korczynie

Adresaci Konkursu:
Uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz szkół średnich z terenu powiatu krośnieńskiego.
Cel Konkursu:


Popularyzacja twórczości wybitnego poety krośnieńskiego Jana Zycha (1931-1995)



Kształtowanie wrażliwości ludzi młodych na piękno mowy ojczystej



Tworzenie okazji do pracy nad kulturą języka oraz sztuką interpretacji



Promocja osiągnięć recytatorskich uczniów oraz ich opiekunów



Tworzenie okazji do czynnego uczestnictwa w kulturze

Założenia organizacyjne:


Uczestnicy Konkursu oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych:





uczniów klas 7-8 szkół podstawowych
uczniów szkół średnich.

Przesłuchania konkursowe rozpoczną się o godz. 9:00 w następującej kolejności:
uczniowie 7-8 klas szkół podstawowych
 uczniowie szkół średnich (o godzinie rozpoczęcia przesłuchań tej kategorii poinformujemy w późniejszym terminie).


W takiej też kolejności przeprowadzone zostaną odrębne obrady jury konkursowego,
w którego skład wchodzić będą poeci, krytycy literaccy i ludzie pióra.


 Uczestnicy Konkursu przygotują recytację jednego lub dwóch utworów poetyckich
Jana Zycha. Wybrane utwory pochodzić winny z opublikowanych drukiem zbiorów poetyckich Zycha: Zielone skrzypce (1955); Wędrująca granica (1961); Układ serdeczny
(1965); Pochwała kolibra (1972); Wybór wierszy (1975); Blizny po świetle (1978). Recytacje odbywać się będą bez nagłośnienia i bez podkładu muzycznego.

 Z uwagi na trudności z dotarciem do powyższych zbiorów wierszy Jana Zycha Organizatorzy zobowiązują się dostarczyć wszystkim uczestnikom Konkursu skompresowane
archiwum ZIP, zawierające zeskanowane stronice wszystkich powyższych zbiorków Poety
(pliki JPG). Archiwum to dostępne jest do pobrania spod adresu, który należy wpisać
w przeglądarkę internetową:

www.smzk.org/archiwum.zip
Zawartość archiwum może być wykorzystana wyłącznie do celów Konkursu.


Łączny czas recytacji nie może przekroczyć 6 minut.



Maksymalna liczba uczniów zgłoszonych z jednej szkoły nie może przekroczyć 12.



Formularz zgłoszenia dostępny jest pod adresem: www.smzk.org/zgloszenie.doc



Wypełnione zgłoszenie należy przesłać – jako załącznik – na adres e-mail:
konkurs@smzk.org



Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 października 2019 roku.



Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów dojazdu.



Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponoszą ich opiekunowie.



Organizatorzy zapewniają uczestnikom zimne i gorące napoje.



Koordynatorem Konkursu jest:
dr Tadeusz Łopatkiewicz
telefon: 663-222-177
e-mail: konkurs@smzk.org

Kryteria oceny jury konkursowego:
 Dobór wiersza, dopasowanie utworu do możliwości wykonawczych, wieku, wrażliwości i temperamentu wykonawcy. Tematyka utworu umożliwiająca zbudowanie osobistej
wypowiedzi.


Kultura mowy, słyszalność, wyrazistość artykulacyjna, poprawność ortofoniczna.

Interpretacja, ekspresja i wyrazistość recytacji, wyczucie rytmu i frazy, trafne stosowanie pauzy, pointy, umiejętność budowania nastroju.




Ogólny wyraz artystyczny, osobowość wykonawcy, zdolność poruszenia słuchaczy.
ORGANIZATORZY

Uwaga!
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Organizatorzy Konkursu deklarują, iż celem i podstawą przetwarzania gromadzonych danych osobowych (imię i nazwisko uczestnika oraz opiekuna, ewentualnie ich adresy e-mailowe) jest wyłącznie realizacja niniejszej edycji Konkursu recytatorskiego,
ponadto – dane te nie będą nigdzie i nikomu przekazywane.

