REGULAMIN V MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
RECYTATORSKO-WOKALNEGO POD HASŁEM:
„Niepodległa w wierszu i piosence”
Zaproszenie dla uczniów szkół z terenu gminy Kleszczów
I.

ORGANIZATOR
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.

II.

ADRESAT KONKURSU
Uczniowie przedszkoli (6-latki), szkół podstawowych, gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych z terenu gminy Kleszczów w następujących kategoriach:
1.
2.
3.
4.

III.

6-latki oraz uczniowie klas 1-3
Uczniowie klas IV-VI
Uczniowie klas VII-VIII, gimnazjum oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Poezja śpiewana (bez podkategorii wiekowych)
CELE KONKURSU
-

IV.

popularyzacja polskiej poezji i poezji śpiewanej o tematyce związanej
z hasłem roku szkolnego 2018/2019 - NIEPODLEGŁA
prezentacja talentów recytatorskich i wokalnych uczniów
zainteresowanie młodzieży mniej popularnym nurtem muzyki – poezją
śpiewaną
kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej

PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
Przedmiotem oceny jest recytacja wybranego przez uczestnika wiersza lub
wykonanie utworu muzycznego z tekstem wpisującym się w tematykę
konkursu.
Komisja konkursowa będzie oceniać dobór repertuaru (wartości artystyczne
oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestników), poziom wykonania
(dykcja, interpretacja, dostosowanie sposobu mówienia do prezentowanego
fragmentu tekstu, odpowiednie akcentowanie, modulacja głosu, pauzy,
wyrażanie uczuć za pomocą głosu, zaciekawienie, wzruszenie słuchaczy,
mówienie ze zrozumieniem), ogólny wyraz artystyczny.
Uczestnik wykonuje jeden utwór. Prezentacja nie może przekroczyć 5 minut.

V.

TERMINARZ KONKURSU
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 19 października 2018 r.
Przesłuchania: 26 października 2018 r. – od godz. 900.

VI.

ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU
KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE (w załączeniu)
można przesyłać mailowo na adres: zspkleszczow@zspkleszczow.pl lub pocztą
na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, ul. Sportowa 8.
Zgłoszenia można także dostarczyć osobiście do sekretariatu. Wraz ze
zgłoszeniem do kategorii poezja śpiewana należy przesłać na płycie CD lub
w formacie mp3 na maila podkład muzyczny do wykonywanego utworu.
Zgłoszenia bez podkładu nie będą uwzględniane, chyba że wykonawca ma
własny akompaniament.

VII.

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI KONKURSOWYCH
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, aula Solparku.

VIII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW
Wyniki zostaną ogłoszone w dniu przesłuchań. Laureaci będą zaproszeni do
uczestnictwa w gminnych obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
IX.

NAGRODY
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

X.

UWAGI KOŃCOWE
Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator konkursu.

XI.

ZAŁĄCZNIKI
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

