Regulamin
IV Wiosennego Konkursu Recytatorskiego
18 - 19 kwietnia 2018 roku
Gorlickie Centrum Kultury
1. Organizatorem IV Wiosennego Konkursu Recytatorskiego jest Gorlickie Centrum Kultury oraz
Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gorlicach.
2. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, odkrywanie i rozwijanie
uzdolnień artystycznych wśród uczniów, pobudzanie aktywności twórczej.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówek
oświatowych i kulturalnych z powiatu gorlickiego.
4. Zasady uczestnictwa:
- recytatorzy na konkurs przygotowują jeden utwór: poezję lub prozę,
- czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut,
- uczestnik przygotowuje repertuar, którego nie prezentował w innych konkursach,
- karty zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Gorlickie Centrum Kultury
ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice
lub złożyć w sekretariacie GCK do dnia
9 kwietnia /poniedziałek/ 2018 roku (karty
dostarczone faksem oraz po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane – decyduje data
stempla pocztowego).
- maksymalna liczba uczestników z danej placówki w:
I kat. - młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych nie może przekroczyć 3 osób
II kat. - młodzież szkół ponadgimnazjalnych nie może przekroczyć 5 osób
- szczegóły dotyczące konkursu oraz ewentualne zmiany będą zamieszczane na stronie:
www.gck.gorlice.pl, dodatkowych informacji uzyskać można pod nr telefonu: 516 536 761.
5. Uczestników oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
- Zostanie przyznana również nagroda publiczności – (o zwycięstwie uczestnika decyduje
widownia poprzez oddanie głosu na specjalnych kartach).
6. Kategorie wiekowe:
I kat.
- młodzież szkół podstawowych
- klasy VII
- młodzież szkół gimnazjalnych
- klasy II-III
II kat.
- młodzież szkół ponadgimnazjalnych
- klasy I-IV
7. Przesłuchania recytatorów odbędą się w GCK w dniach:
18.04.2018 r. /środa/
- godz. 10.00 kat. I
19.04.2018 r. /czwartek/
- godz. 10.00 kat. II
8. Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru odpowiedni do wieku, interpretacja utworu, kultura
i wyrazistość słowa, ogólny wyraz artystyczny
9. Każdy z uczestników konkursu otrzyma dyplom pamiątkowy, a laureaci nagrody książkowe.

