Zespół Szkół Odzieżowych
im. Wł. Reymonta
ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863 Poznań

tel. 061 852 96 92, fax 061 852 44 58
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Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego
w ramach obchodów Roku Juliana Tuwima,
połączonego z koncertem z okazji Roku Witolda Lutosławskiego
I. CELE KONKURSU:
Ideą organizatorów konkursu jest upamiętnienie i uczczenie sześćdziesiątej rocznicy śmierci i stulecie
poetyckiego debiutu Juliana Tuwima oraz przypomnienie jego dorobku duchowego i kulturowego.
Celem organizatorów jest także oddanie hołdu wybitnemu twórcy dwudziestowiecznej muzyki polskiej
i światowej – Witoldowi Lutosławskiemu, dlatego konkurs recytatorski ma charakter literacko-muzyczny.
Ponadto chcemy:
 zapoznać młodzież z postacią Juliana Tuwima i Witolda Lutosławskiego
 propagować dorobek artystów,
 uwrażliwić uczniów na potrzebę obcowania z poezją i muzyką,
 zaktywizować młodzież do uczestnictwa w działaniach upamiętniających życie oraz dorobki literacki
Juliana Tuwima oraz muzyczny Witolda Lutosławskiego,
 rozwijać talent recytatorski,
 kształcić umiejętności odbioru dzieł sztuki.
II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
 Adresatami konkursu są uczniowie klas szóstych szkół podstawowych oraz I - III szkół gimnazjalnych
miasta Poznania.
 Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Odzieżowych. Gimnazjum nr 1 im. gen. Kazimierza
Raszewskiego w Poznaniu, zwanego dalej organizatorem.
 Zgłoszenia uczestników, na załączonej karcie zgłoszeniowej, należy przesyłać pocztą elektroniczną
 na adres e- mail: konkurstuwim@onet.pl do dnia 22 marca 2013 roku.
 Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego Juliana Tuwima (od 25 do 40
wersów).
 Każda szkoła podstawowa i gimnazjum może zgłosić do konkursu 2 osoby.
 Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatora: http://www.e-zsopoznan.pl/
(zakładka Konkursy).

III. TERMINARZ
 Konkurs odbędzie się dnia 8 kwietnia 2013 roku o godzinie 11:00 na terenie Zespołu Szkół
Odzieżowych.
 Zgłoszenia uczestników na załączonej karcie zgłoszeniowej, należy przesyłać pocztą elektroniczną
na adres e- mail: konkurstuwim@onet.pl do dnia 22 marca 2013 r.
 Szkoły przesyłając informacje o kandydatach wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora ich
danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia finału konkursu, w tym również na
umieszczenie imiennych wyników i materiału zdjęciowego na stronie internetowej organizatora
(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133, poz. 883).
IV. OCENA PRAC I NAGRODY
 Komisja konkursowa podczas obrad wyłoni trzech laureatów konkursu według następujących kryteriów
oceny:
a) sposób interpretacji,
b) pamięciowe opanowanie tekstu,
b) kultura słowna oraz poprawność językowa,
c) ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).
 Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów, których wręczenie nastąpi po zakończeniu
obrad jury konkursowego.
Kontakt do organizatora : Krystyna Ogrodowicz-Sękowska 508 363 250, Anna Torz 601 502 180

