REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKO-WOKALNEGO
„POETYCKI MONTAŻ”

Temat konkursu 2016: poezja polskich poetów z lat 60. wieku XX
§1
Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem konkursu są
Państwowe Szkoły Budownictwa
im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku
Aleja Grunwaldzka 238
80-266 Gdańsk
tel./fax: 58 341-64-61, 58 341-02-30
e-mail: szkola@psbgdansk.pl
www.psbgdansk.pl

2.

Opiekun główny konkursu:

Joanna Ciechanowska- Nosek
joanna.nosek@psbgdansk.pl, tel. 668-181-108
§2
Cel konkursu











Celem Konkursu jest:
przybliżenie dorobku wybitnych polskich poetów z lat 60. XX wieku
popularyzacja kultury żywego słowa
inspirowanie twórczości artystycznej młodzieży
stworzenie możliwości do kreatywnego wyrażania siebie i artystycznego działania.
krzewienie artystycznej wrażliwości młodych ludzi,
kształtowanie u młodzieży świadomego odbioru sztuki będącej połączeniem słowa i muzyki,
zachęcenie młodzieży poprzez przykład rówieśników do uczestnictwa we wszelkiej działalności
kulturalnej
zachęcenie młodzieży do rozwijania jej uzdolnień,
tworzenie warunków szlachetnego współzawodnictwa.
§3
Zasady udziału w konkursie

1.
2.

3.
4.
5.

W konkursie może wziąć udział młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa
pomorskiego.
Są 2 kategorie konkursowe:
a) recytacja wiersza
b) piosenka aktorska
Szkoła typuje maksymalnie dwóch uczestników: po jednym z kategorii.
Każdy uczestnik- w zależności od kategorii - przygotowuje do prezentacji jeden tekst słowny lub
wokalną interpretację jednego utworu wybranego polskiego poety z lat 60. XX wieku .
Uczestnikowi w kategorii piosenka aktorska może towarzyszyć akompaniator lub zespół
instrumentowy. Do dyspozycji uczestników jest pianino.

6.
7.
8.

9.

Szkoła przesyła zgłoszenie podając nazwę placówki , telefon kontaktowy, nazwisko i imię uczestnika,
tytuł utworu, kategorię /recytacja, piosenka aktorska/ oraz nazwisko i imię opiekuna.
Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac na konkurs oświadcza, że:
 akceptuje niniejszy Regulamin,
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r (Dz. U. z 2016 r. 922) Konkurs odbywa się przy
udziale widowni, którą stanowi społeczność Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana
Osińskiego w Gdańsku oraz zaproszeni goście.
Zgłoszenie uczniów na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na
publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. 922) oraz na zamieszczenie informacji związanych z konkursem na stronie
internetowej www.psbgdansk.pl, na Facebooku, opublikowanie imion i nazwisk laureatów oraz zdjęć
z finału konkursu.

10. Liczba uczestników konkursu jest ograniczona do 16 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
11. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec,
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
§4
Zasady konkursu
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zgłoszenie ucznia w konkursie następuje poprzez przesłanie Karty Zgłoszenia do Organizatora
do dnia 28.10.2016 roku (formularz, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu – do pobrania na
stronie www.psbgdansk.pl ) oraz przesłanie załącznika nr 2.
Termin i miejsce finału konkursu: 07.11.2016r. w budynku Państwowych Szkół Budownictwa
im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku Aleja Grunwaldzka 238
Konkurs recytatorski odbędzie się od godz. 9.00 do 11.00 .
Druga część konkursu- piosenka aktorska rozpocznie się o godz. 11.00
Po zakończeniu prezentacji ogłoszona zostanie przerwa przeznaczona na obrady jury.
Do oceny prac zostanie powołane profesjonalne jury, które przyzna I, II, III miejsce w każdej
z kategorii. Przewiduje się także możliwość nagród równorzędnych.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu pracy jury.
Lista zwycięzców konkursu z podaniem nazwisk nauczycieli prowadzących i nazwą szkoły
opublikowana zostanie na stronie internetowej Organizatora www.psbgdansk.pl po uroczystym
ogłoszeniu wyników.
§5
Harmonogram konkursu

1.
2.
3.
4.
5.

Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej
www.psbgdansk.pl
Kartę zgłoszenia udziału ucznia do konkursu oraz załącznik nr 2 należy przesłać do 28.10.2016
roku do Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku (drogą mailową lub pocztą tradycyjną).
Termin i miejsce finału konkursu: 07.11.2016r.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w dniu finału konkursu.
Liczba uczestników konkursu jest ograniczona do 16 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

