
XXXII Regionalne 
Spotkania z Poezją i Prozą 

„Wrażliwość na słowa” 
dla dzieci i młodzieży

EDYCJA ON-LINE

REGULAMIN ELIMINACJI GMINNYCH

Spotkania mają charakter konkursowy.
W bieżącym roku odbywają sie w formule on-line.

I. CELE SPOTKAŃ: 

1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką
    mówienia scenicznego/recytacji.

2. Pielęgnowanie kultury języka i zamiłowania do 
    literatury pięknej.

3. Umożliwienie konfrontacji i wymiany doświadczeń  
    uczestnikom i ich opiekunom.
              
II. ZASADY PROGRAMOWE I WARUNKI 
UCZESTNICTWA:

1. Uczestnikami spotkań są uczniowie szkół 
    podstawowych z gminy Popów.

2. Uczestnicy występują w trzech kategoriach 
    wiekowych:
    I.  klasy I - III szkoły podstawowej,
    II. klasy IV - VI szkoły podstawowej,
    III. klasy VII - VIII szkoły podstawowej.                   

3. Prezentowany w Spotkaniach repertuar obejmuje 
    utwór poetycki i fragment prozy.  W najmłodszej 
    grupie wiekowej możliwe jest zastąpienie prozy 
    utworem poetyckim. Łączny czas prezentacji obu 
    utworów nie powinien przekroczyć 5 minut.  

Przekroczenie podanego czasu będzie 

4. Każda ze szkół powinna wytypować maksymalnie 
   9 kandydatów do eliminacji gminnych, po 3 z każdej
   kategorii wiekowej.

5. Laureaci etapu gminnego otrzymaja promocję do 
   etapu powiatowego.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE:

W związku z sytuacją epidemiologiczną należy 
typować uczestników na podstawie nagrań.

Jury eliminacji gminnych spotka się 7 kwietnia 2021 r. 

z nagraniami wyłoni laureatów eliminacji gminnych 
(promocja do eliminacji powiatowych). Przesłuchania 
odbywać się będą na podstawie nadesłanych materiałów 

Nagranie powinno zostać zrealizowane za pomocą 
urządzeń do nagrywania video, np. kamera, telefon, 
ze stałego ujęcia. Urządzenie należy ustawić na możli-
wie najwyższe parametry nagrywania obrazu i dźwięku, 
aby nagranie było jak najlepszej jakości. Minimalna 
rozdzielczość to HD 720p (1280x720).  

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do 
siedziby Gminnego Centrum Kultury w Popowie, ul. 
Strażacka 2:

- pliku z nagraniem video w formacie MP4 lub AVI 
   na dowolnym nośniku;

- wypełnionej karty uczestnictwa;

wypełnionej karty zgłoszenia za pomocą platformy 
www.wetransfer.com

w terminie do: 1 kwietnia 2021 

na adres: gck@gminapopow.pl

Informacje pod numerem tel. 797 934 416

Zachęcamy uczestników i opiekunów  do korzystania 
z tekstów najbardziej współczesnych polskich au-
torów literatury dziecięcej i młodzieżowej.

Powołani przez organizatora jurorzy oceniać będą 
prezentacje według  następujących kryteriów:

- dobór repertuaru,

- interpretacja utworów,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny.

Ogłoszenie wyników eliminacji gminnych oraz 
wręczenie nagród laureatom odbędzie się zgodnie 
z panującą ogólną sytuacją epidemiologiczną. Infor-
macja zostanie udostępniona na stronie GCK na 
Facebooku oraz przekazana do dyrekcji szkół.

IV. INFORMACJE DODATKOWE:

Do regulaminu dołączamy Vademecum Młodego 
Recytatora, opracowane i polecane przez Małgorzatę 
Gutowską - Adamczyk. Mamy nadzieję, że będzie 
pomocne w przygotowaniach do recytacji.

Informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych, praw autorskich i odpowiedzialności 
organizatora znajdują się w załączniku nr 1 do
regulaminu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
W SPOTKANIACH!W SPO

Gminne Centrum 
Kultury w Popowie


