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Regulamin
XII Konkursu Recytatorskiego

SENSOWNE TWORY SŁOWNE
liryka, epika, dramat

Organizator
Młodzież owy Dom Kultury w Jaś le
Termin nadsyłania nagrań
19 lutego 2021 r. (piątek)
Ogłoszenie wynikó w
5 marca 2021 r. (piątek) na stronie
www.mdkjaslo.pl
Tematyka konkursu
uczestnicy prezentują 1 tekst - wiersz, fragment prozy
lub fragment utworu dramatycznego poruszającego
tematykę związaną z hasłem przewodnim konkursu:

„Zart w literaturze”
Podejś cie do tematu dowolne.
Prezentowane teksty powinny być wcześ niej publikowane.

Zasady uczestnictwa:
- konkurs przeznaczony jest dla ucznió w szkó ł podstawowych klas VII-VIII oraz szkó ł ponadpodstawowych
powiatu jasielskiego (organizator podzieli uczestnikó w
na dwie kategorie wiekowe),
- czas prezentacji nie moż e przekraczać 5 minut,

- uczestnicy nagrywają swoją prezentację (telefonem,
kamerą, aparatem fotograficznym) i zapisują nagranie
w formacie mp4. Następnie przesyłają je na adres
mailowy organizatora wraz ze skanem karty zgłoszenia
i skanem podpisanej klauzuli zgody,
UWAGA! Prosimy o podpisanie nagrania imieniem
i nazwiskiem recytatora.

- nagranie i skany należ y przesłać w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 19.02.2021 r. na adres mailowy:
imprezy@mdkjaslo.pl. W temacie wiadomoś ci prosimy
wpisać „Konkurs SENSOWNE TWORY SŁOWNE”,
- moż liwe jest przesłanie odnoś nika do pobrania

nagrania wykorzystującego usługi przesyłania plikó w
„w chmurze", np. WeTransfer,
- nagrania nadesłane po terminie nie będą brały udziału

w Konkursie,
- nagranie powinno dokumentować autorskie wyko-

nanie wybranych tekstó w - prosimy nadsyłać nagrania
bez cięć i montaż u video. Komisja Konkursowa nie
będzie oceniała jakości nagrania, a jedynie interpretację utworó w.

Kryteria oceny
Komisja konkursowa oceniać będzie:
- dobó r repertuaru,
- interpretację,
- warsztat recytatora,
- ogó lny wyraz artystyczny.
Komisja konkursowa zdecyduje o podziale nagró d.

Prezentacje laureató w
Prezentacje zwycięskich nagrań zostaną opublikowane
w internecie na stronie organizatora - www.mdkjaslo.pl
w dniu 5 marca br.

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Kuczała-Kołodziej 13 4465925
Nagrody i dyplomy za udział będą do odebrania
osobiś cie w budynku MDK, od dnia 5 marca br.

