Regulamin Konkursu
pn. „Recytujemy wiersze online”
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drużbicach
ORGANIZATOR KONKURSU
Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach, Drużbice 20, 97- 403 Drużbice.

CELE KONKURSU
1. Rozwijanie zdolności recytatorskich.
2. Zainteresowanie uczniów poezją.
3. Integracja i zacieśnienie więzi rodzinnych.
4. Popularyzacja literatury dziecięcej.
6. Zwrócenie uwagi młodych ludzi – w dobie komputerów i telewizji – na słowo
pisane.

ZASADY UCZESTNICTWA
1.W konkursie mogą wziąć udział dzieci z terenu Gminy Drużbice:
Kategoria I - dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
Kategoria II - dzieci w wieku od 6 do 8 lat.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest przygotować 1 utwór – wiersz o tematyce
dowolnej.
3.Repertuar powinien być starannie dobrany pod względem wartości literackiej.
4.Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać:
1) podstawowe informacje o uczestniku (imię i nazwisko, ),
2) informacje o repertuarze (tytuły i autorzy prezentowanych utworów),
3) plik video z nagraną prezentacją konkursową (jakość techniczna nagrania nie będzie
miała wpływu na ocenę).

5. Zgłoszenie udziału(filmik+karta zgłoszenia) należy przesłać na e-mail:
biblioteka.druzbice@o2.p llub przez wiadomość na profilu Facebook GBP
Drużbice do 8 maja br. (piątek) do godz. 12.00.

PRZEBIEG KONKURSU
1. Nadesłane prezentacje konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora.
2. W swojej ocenie jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
• dobór repertuaru,
• walory artystyczne prezentowanych tekstów,
• interpretacja,
• dykcja,
• ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 maja br., a wyniki konkursu zostaną
opublikowane na facebookowym profilu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Drużbicach.
4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody. Prezentacje będą publikowane
na facebookowym profilu Gminnej Biblioteki Publicznej Drużbicach w dniach 8-15
maja 2020 roku podczas trwania Tygodnia Bibliotek.
5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie
podstawowych informacji o uczestniku, przesłanych materiałów i ich promocję
w kanałach informacyjnych GBP.
5. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją
postanowień niniejszego regulaminu.
6. Z osobami nagrodzonymi Organizator konkursu będzie kontaktował się
telefonicznie lub przez e-mail w celu ustalenia terminu spotkania i odbioru nagrody.
7. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 44632-30-21, e-mail:
biblioteka.druzbice@o2.pl.

Serdecznie zapraszamy!

