Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie…

Zespół Szkół w Tuchowie, Klasztor O.O. Redemptorystów w Tuchowie oraz Burmistrz
Tuchowa zapraszają do udziału w konkursie recytatorskim poezji Karola Wojtyły

Regulamin
Cele konkursu:
•
•
•
•
•
•

popularyzacja poezji papieża Jana Pawła II,
złożenie hołdu papieżowi – Polakowi,
poszukiwanie i promowanie młodych talentów,
rozbudzanie zainteresowania poezją,
szacunek dla twórczości artystycznej i literackiej,
możliwość prezentacji swoich umiejętności przed publicznością i komisją
konkursową.

Udział w konkursie:
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas VI szkół podstawowych oraz
uczniowie gimnazjum.
2. Daną placówkę reprezentuje dwóch przedstawicieli (trzech ze szkół powyżej 600
uczniów).
3. Uczestnika obowiązuje pamięciowe opanowanie i wyrecytowanie w języku polskim
jednego utworu poetyckiego /lub jego fragmentu/, którego autorem jest Karol Wojtyła
przed lub po wyborze na papieża. Uczniowie recytują w czasie nieprzekraczającym 5
minut.
4. Jury nie będzie oceniało monodramu i poezji śpiewanej.
5. Teksty winny być odpowiednio dobrane do wieku i możliwości interpretacyjnych
wykonawcy.
6. Prezentowany utwór poetycki /lub jego fragment/ może być opublikowany w
książkach lub prasie literackiej.

Kryteria oceny:
1. Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
2. Podczas eliminacji obowiązywać będzie osobna klasyfikacja uczestników w kategorii
klas VI szkół podstawowych i w kategorii gimnazjów.
3. W swojej ocenie jury będzie się kierowało:
- doborem repertuaru,
- interpretacją utworu,
- kulturą słowa,
- ogólnym wyrazem artystycznym.

Założenia organizacyjne:
1. Konkurs odbędzie się 11 maja 2011 r. w Klasztorze O. Redemptorystów w Tuchowie
(początek o godzinie 9 00).
2. Zgłoszenia szkoły prosimy dokonywać do 15 kwietnia br.
3. Zgłoszenia reprezentantów dokonywać należy do 5 maja 2011 r. na adres:
Zespół Szkół w Tuchowie
ul. Jana Pawła II 6
33 - 170 Tuchów
tel./fax: 14/ 652 52 20
e-mail: konkurs.recytatorski.jp2@gmail.com
7. Laureaci Konkursu (trzy pierwsze miejsca w kategorii szkół podstawowych i trzy
pierwsze miejsca w kategorii gimnazjów) otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane
przez Burmistrza Tuchowa.

Serdecznie zapraszamy

