ALFABET PRZYRODY

REGULAMIN
XIII Konkursu Recytatorskiego
Szkół Podstawowych Powiatu Jasielskiego

ALFABET PRZYRODY
Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, ul. Jana Pawła II 8A, 38-200 Jasło
tel. 13 446 59 25, www.mdkjaslo.pl, mail: imprezy@mdkjaslo.pl

Termin:
Miejsce:

27 maja 2022 r. (wtorek) godz. 10.00
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej

Uczestnicy:
uczniowie szkół podstawowych powiatu jasielskiego z klas I - VI
Repertuar:
Uczestników obowiązuje prezentacja jednego dowolnego utworu (proza
lub wiersz) o tematyce przyrodniczej lub ekologicznej.
Mogą to być utwory o zwierzętach, przyrodzie, porach roku,
krajobrazach, pogodzie, roślinach, ochronie przyrody itp.
UWAGA!
Uczestnik nie może prezentować ponownie utworu, który zgłosił do tego konkursu
w latach ubiegłych. Niedostosowanie się do zapisu skutkować będzie
brakiem oceny tejże prezentacji przez jury konkursowe.

Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.
W przypadku dłuższej prezentacji, recytacja będzie przerywana.
Prosimy skracać fragmenty tekstów.
Jury oceniać będzie:
- dobór repertuaru,
(prosimy zwrócić uwagę na to, czy tekst posiada wartości artystyczne oraz czy jest dostosowany do wieku i płci recytatora),
- interpretację tekstu,
- dykcję i warunki głosowe wykonawcy,
- ogólny wyraz artystyczny.

Przebieg i warunki konkursu:
Uczestnicy zostaną przesłuchani w dwóch kategoriach wiekowych - klasy
I – III i klasy IV – VI. Specjalnie powołana komisja konkursowa wyłoni
laureatów w obu kategoriach.
Szkoła/placówka może zgłosić w sumie maksymalnie 6 recytatorów.
Organizator (w przypadku niewielkiej liczby uczestników) przewiduje
zwiększenie limitu zgłoszeń z danej szkoły - prosimy o kontakt telefoniczny
w tej sprawie po zakończeniu naboru, w dniu 21 maja.
Wypełnione karty zgłoszeń oraz podpisane przez rodziców oświadczenia
należy nadsyłać (Pocztą Polską lub skany drogą elektroniczną na adres
imprezy@mdkjaslo.pl) bądź dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym
terminie do 20 maja 2022 r. (w zgłoszeniach wysyłanych pocztą decyduje
data dostarczenia zgłoszenia do organizatora).
Dodatkowych informacji udziela: Agnieszka Kuczała-Kołodziej,
tel. 13 446 59 25
UWAGA! Miejsce przeprowadzenia konkursu - Ośrodek Edukacji
Ekologicznej w Ożennej.
ź Zapewniamy bezpłatny transport z Jasła do Ożennej (2 autokary
dysponujące w sumie 100 miejscami).
ź Możliwe jest także przybycie na miejsce we własnym zakresie - prosimy
o zaznaczanie sposobu dojazdu w karcie zgłoszenia.
ź Odjazd autokarów z Jasła - godz. 8:30, parking przy ul. Śniadeckich.
ź W związku z ograniczoną liczbą miejsc uczestnicy z danej szkoły jadą
z jednym opiekunem, nie przewidujemy możliwości uczestnictwa
w konkursie pozostałym osobom.
ź Powrót do Jasła - po zakończeniu konkursu, ok. godz. 15.00
ź W trakcie konkursu zapraszamy uczestników do udziału w warsztatach
terenowych organizowanych przez pracowników OEE w Ożennej.
Fundatorem nagród w konkursie jest Powiat Jasielski.

