REGULAMIN
24 KONKURSU RECYTATORSKIEGO TWÓRCZOŚCI DLA DZIECIECI 2021 –
edycja wirtualna
ORGANIZATOR: Rypiński Dom Kultury
MIEJSCE I TERMIN:
Nadsyłanie filmów z zarejestrowanymi recytacjami na adres mailowy:
pawel.manelski@rypin.eu, lub dostarczenie do Rypińskiego Domu Kultury
nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2021 r.
CELE KONKURSU:
1. Popularyzacja literackiej twórczości dla dzieci,
2. Rozbudzenie zainteresowania poezją oraz prozą dla dzieci wśród
najmłodszych,
3. Doskonalenie warsztatu recytatorskiego,
4. Konfrontacja umiejętności recytatorskich dzieci i młodzieży
z różnych środowisk w formie online,
5. Zaakcentowanie i promowanie Światowego Dnia Poezji
ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:
1) W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych powiatu
rypińskiego (ze szczególnym uwzględnieniem klas młodszych).
2) Każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz oraz fragment prozy.
Prezentowane utwory muszą pochodzić z repertuaru twórczości literackiej
dla dzieci.
3) Jedną szkołę ( instytucję) może reprezentować tylko 3 uczniów.
4) Uczestnicy konkursu prezentować się będą na filmikach w dwóch
kategoriach:
- dzieci z klas I – III,
- dzieci/młodzież z klas IV – VIII.
5) Film z recytacjami (nie przekraczający 8 minut) wraz z kartą zgłoszenia
(czytelnie wypełnionymi) do udziału w konkursie oraz zgodą na
przetwarzanie danych osobowych i wizerunku należy dostarczyć lub
przesłać na adres Rypiński Dom Kultury – ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin
lub skanem na adres mailowy: pawel.manelski@rypin.eu
6) Jury powołane przez organizatora konkursu będzie oceniać:
- dobór repertuaru,
- interpretację utworów,
- kulturę słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.
7) Dla najlepszych wykonawców przewidziano nagrody książkowe oraz
dyplomy dla wszystkich uczestników.
8) Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 marca 2021 (poniedziałek) na stronach
internetowych RDK : www.rdk.rypin.eu
oraz www.facebook.com/RDKRypin
4. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji nadesłanych filmów
na własnych stronach internetowych.
5. Organizatorzy przewidują dyplomy oraz nagrody książkowe
dla laureatów.
6. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
7. Regulamin konkursu również do pobrania na www.rdk.rypin.eu
Prosimy o czytelne wypełnienie karty oraz załączonych formularzy zgody!

