
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 I Organizator
     Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

II Założenia ogólne
      1. Konkurs podzielony został na dwa etapy:

—  eliminacje  12.10.2019  r.  o  godz.  10.00  w  siedzibie  Organizatora  przy  
ul. Kilińskiego 16,

      — finał 26.10.2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Organizatora.
      2. Cele imprezy:

      — popularyzacja twórczości polskich poetów,
      — upowszechnianie kultury żywego słowa,

— rozbudzanie talentów i podnoszenie umiejętności recytatorskich uczestników,
      

III Warunki uczestnictwa
1.  Konkurs  adresowany  jest  do  młodzieży  klas  VIII  szkół  podstawowych  i  szkół
ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy występują bez podziału na
kategorie wiekowe. 
2. Warunkiem udziału jest wcześniejsze — do 04.10.2019 r. — zgłoszenie uczestnictwa poprzez
dostarczenie  osobiście,  telefonicznie,  mailowo  (czytelnia@bmino.pl)  lub  pocztą  (Czytelnia
Biblioteki Głównej, ul. Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław) swoich danych: imienia i nazwiska,
dokładnego adresu,  telefonu kontaktowego (ewentualnie  adresu e-mail)  oraz szkoły i  nazwiska
nauczyciela opiekuna.  
3. Każdy z uczestników prezentuje całość lub fragment wiersza Kazimierza Wierzyńskiego. Utwór
powinien  być  opublikowany  w tomiku lub  na  łamach  czasopisma.  Czas  prezentacji  nie  może
przekraczać 5 minut.
4. Podczas eliminacji zostaną wyłonieni finaliści, którzy wezmą udział w drugim etapie konkursu.
W przypadku małej liczby zgłoszeń eliminacje zostaną anulowane i wszyscy uczestnicy wystąpią
w finale.                                                         
5. Oceny występów konkursowych dokona jury powołane przez Organizatora. Pod uwagę będą
brane następujące kryteria:

             — opanowanie pamięciowe wiersza,
 — artyzm interpretacji,
 — kultura żywego słowa,
 — ogólny wyraz artystyczny.  

6.  Dla  finalistów  przewidziane  są  warsztaty  (19  października  w  siedzibie  Organizatora),
prowadzone przez zawodowych aktorów. O szczegółach zainteresowani zostaną poinformowani po
zakończeniu eliminacji. 
7. Poprzez udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na:
- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla
przeprowadzenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018
roku Dz. U. 2018 poz. 1000); administratorem danych osobowych jest Biblioteka Miejska im. Jana
Kasprowicza  z  siedzibą  w Inowrocławiu  przy  ul.  Jana  Kilińskiego  16;  każdemu uczestnikowi
konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych i ich poprawienia,
-  opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych,  portali  społecznościowych
oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika.
8.  Zgłoszenie do konkursu jest  jednoznaczne z akceptacją  regulaminu. Spory odnoszące się  
i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora
będą wiążące i ostateczne.

IV Nagrody
Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe.  Zastrzega  się  prawo ich  swobodnego podziału
przez jury. 


