XVIII DEKANALNY
KONKURS RECYTATORSKI
POEZJI RELIGIJNEJ
15 marca 2018 roku

Wola Zabierzowska
REGULAMIN
Informacje ogólne
1. Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Woli
Zabierzowskiej przy współpracy z Parafią Rzymskokatolicką w Zabierzowie Bocheńskim
oraz Centrum Kultury w Niepołomicach – Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej.
2. Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: Ksiądz Prałat Stanisław Mika - Dziekan
Dekanatu Niepołomickiego i Roman Ptak - Burmistrz Niepołomic.
3. XVIII Dekanalny Konkurs Poezji Religijnej odbędzie się w dniu 15 marca 2018r.
w Woli Zabierzowskiej.
4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Dekanatu Niepołomice.
Uczestnikami mogą być również osoby spoza Dekanatu, pod warunkiem pobierania nauki
na tym terenie.
5. Cele konkursu:
a) stworzenie możliwości doświadczenia piękna poetyckiego słowa, które odnosi się do
Boga;
b) podnoszenie własnych umiejętności i dbałości o język poprzez rywalizację między
uczestnikami;
c) spotkanie młodych wykonawców recytacji i odbiorców w serdecznej atmosferze.

Zasady uczestnictwa w konkursie
1. W przesłuchaniach konkursowych mogą brać udział:
a) uczniowie szkół;
b) dzieci i młodzież uczestniczący w zajęciach domów kultury;
c) reprezentanci parafialnych grup dziecięcych i młodzieżowych.

2. Uczestnicy występują w następujących kategoriach wiekowych:


klasy I – III szkoły podstawowej;



klasy IV – VII szkoły podstawowej;



klasy gimnazjalne;



klasy ponadgimnazjalne;

3. Każdy uczestnik przygotowuje do prezentacji jeden wiersz, którego recytacja nie
przekracza 5 minut.
3. Podany repertuar nie może zostać zmieniony.
4. Liczba reprezentantów danej szkoły zależy od ogólnej liczby uczniów tej szkoły. Na
każdą rozpoczętą „pięćdziesiątkę” uczniów, szkoła typuje jednego reprezentanta do
Konkursu Dekanalnego.
5. Domy kultury i parafie mogą wytypować do udziału w konkursie po 2 uczestników.
6. Typowanie reprezentantów do etapu dekanalnego odbywa się według własnych zasad
poszczególnych placówek.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane przez formularz elektroniczny znajdujący
się na stronie www.spwz.pl (formularz będzie dostępny od 1 marca).

w terminie do 8 marca 2018 r.

Jury konkursowe
1. W skład jury wchodzą osoby profesjonalnie przygotowane do oceny recytacji.
2. Organizatorzy powołują 2 – 3 zespołów Jury, w zależności od ilości zgłoszonych
uczestników.
3. Ocenie Jury podlegają elementy:
a) dobór repertuaru,
b) interpretacja,
c) technika wykonania,
d) ogólny wyraz artystyczny.

4. Każdy członek Jury przyznaje poszczególnym recytacjom ocenę w skali od 1- 5 punktów
za każdy czynnik podlegający ocenie.
5. Jury zobligowane jest do podania wyników konkursu w formie protokołu.
6. Jury w swoim protokole wskazuje laureatów, którzy reprezentują Dekanat Niepołomicki
podczas Regionalnego Konkursu Poezji Religijnej w Libiążu, w liczbie
po 3 przedstawicieli w każdej kategorii wiekowej.
7. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

Postanowienia końcowe
1. Nagrody będą przyznawane wg kryteriów ustalonych przez organizatorów.
2. Organizatorzy dla wszystkich laureatów przyznają pamiątkowy dyplom i w miarę
posiadanych środków nagrody książkowe.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pewnych ostatecznych zmian.
4. Uczestnicy przyjeżdżają na konkurs we własnym zakresie i na koszt własny.
6. Kolejność występów w XVIII Dekanalnym Konkursie Poezji Religijnej określa
organizator.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki uczestników oraz przedmioty do
nich należące tak podczas podróży, jak i w czasie trwania konkursu.
7. Szczegółowych informacji udziela:
Maria Baran - Szkoła Podstawowa w Woli Zabierzowskiej, tel. 122816863, tel. kom.
697366961

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
nastąpi
15 marca 2018 r.
(ok. 2 godz. po zakończeniu przesłuchań konkursowych)

