REGULAMIN I POLONIJNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 2017 W AUSTRII
dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat

„LIRYKA I EPIKA, KTÓRĄ LUBIMY”
Piątek, 1 grudzień 2017
Sala festynowa Magistratu 13. dzielnicy Wiednia
Bezirksvorstehung des 13. Wiener Gemeindebezirkes (Festsaal), 1130 Wien, Hietzinger Kai 1-3

1. ORGANIZATOR KONKURSU
POLONIJNY KONKURS RECYTATORSKI 2017 w Austrii dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat organizowany jest przez redakcję I
LOVE POLEN. Wszelkich informacji nt. konkursu udziela redakcja I Love Polen: 1220 Wiedeń, Leonard Bernsteinstr. 4-6/2/161.
Tel.: +43/ 01/ 264 75 76, Handy: +43/ (0) 699 18 201 402, E-mail fan@ilovepolen.com albo olczykowski@chello.at
Regulamin konkursowy wraz z kartą zgłoszeniową można również znaleźć na stronie internetowej www.ilovepolen.com
2. TERMIN KONKURSU
Konkurs odbędzie się 01.12.2017 r. o godz. 17.00 w Sali festynowej Magistratu 13. dzielnicy Wiednia, Hietzinger Kai 1-3
Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa należy nadesłać do dnia 27 listopada 2017 r.
Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie dyplomów oraz wyróżnień odbędzie się po prezentacji wszystkich uczestników i dokonaniu oceny
przez jury w dniu 1.12.2017 r.
3. CELE KONKURSU
·

bogacenie języka polskiego

·

rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa polskiego

·

popularyzowanie twórczości polskich poetów i pisarzy

·

upowszechnianie kultury polskiego żywego słowa wśród uczniów

·

popularyzacja literatury pięknej, ukazanie piękna poezji i prozy

·

rozwijanie zdolności recytatorskich

·

uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze

·

integracja społeczności polonijnej

·

wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich

·

odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych

4. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem udziału w konkursie jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia oraz zdjęcia uczestnika i przesłanie pocztą tradycyjną lub
elektroniczną do 27 listopada 2017 r. na adres redakcji.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku od 5 do 18 lat.
3. Warunkiem uczestnictwa dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat jest indywidualna recytacja dowolnie wybranego wiersza polskiego poety.
4. Warunkiem uczestnictwa dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat jest indywidualna recytacja wybranego wiesza albo fragmentu prozy
polskiego autora, względnie wiersza i prozy.

5. OCENA UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich uczestników i dokonaniu oceny przez jury.
2. Komisja konkursowa (Jury), w skład której wejdą nauczyciele edukacji szkolnej, aktorzy i organizatorzy, dokonają oceny wg następujących
kryteriów:
·

dobór repertuaru

·

pamięciowe opanowanie tekstu

·

trafność interpretacji utworu (poprawność i płynność recytacji, intonacja, tempo, pauza, akcentowanie, modulacja głosu)

·

kultura słowa (wymowa, dykcja, czyli poprawne wymawianie wyrazów, artykulacja, przestankowanie),

·

ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, gest, ew. rekwizyty)

6. NAGRODY
1. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach:

·

I kategoria – pięciolatki z klasy „0” i uczniowie szkoły podstawowej

·

II kategoria – uczniowie w wieku 10 do 18 lat

2. Organizator przewiduje następujące nagrody:
·

Dyplomy dla wszystkich uczestników

·

dyplomy i statuetki dla wyróżnionych

·

istnieje także możliwość przyznania nagród pozaregulaminowych, ufundowanych przez ewentualnego sponsora.

1. Decyzję o przydziale nagród podejmuje jury konkursu. Decyzje są niepodważalne i ostateczne.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia: sprzęt nagłaśniający, mikrofony, oświetlenie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego regulaminu.
3. Wszelkie zmiany oraz informacje dot. konkursu publikowane będą na stronie internetowej organizatora: www.ilovepolen.com
4. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga organizator.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów dotyczących uczestników konkursu oraz do ewentualnych zmian w
terminach podanych w regulaminie.
6. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Rodziców/Opiekunów osób uczestniczących zgody na przetwarzanie przez
organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora. Rodzice/Opiekunowie uczestników
konkursu, potwierdzają swoją zgodę na powyższe, w formie przesłania do organizatora Karty Zgłoszeniowej Uczestnika (zał. do niniejszego
regulaminu).

Organizatorzy życzą uczestnikom sukcesów i głębokich przeżyć związanych
z odkrywaniem piękna polskich słów!

