REGULAMIN
WOJEWÓDZKIGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO ONLINE
DLA PRZEDSZKOLAKÓW
„DOMOWE WIERSZOWANIE” 2020
1. Organizator
Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku
2. Cele
• Szerzenie kultury języka i piękna polskiego słowa w formie.
•

Budzenie wrodzonego talentu dziecka do kreowania własnego świata poprzez
słowo mówione.

3. Warunki uczestnictwa
• Konkurs jest przeznaczony dla przedszkolaków (wiek od 3 do 6 lat) z terenu
województwa podlaskiego.
•

Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać jedynie rodzice lub opiekunowi prawni
dziecka.

•

Zgłoszenie dziecka do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków
niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych rodziców/opiekunów prawnych i dziecka oraz na rozpowszechnianie
wizerunku dziecka w zakresie wskazanym w karcie zgłoszenia.

4. Przebieg Konkursu
a. Nadsyłanie nagrań video i wypełnionej karty zgłoszenia (zdjęcie/skan);
•

Nagranie podpisujemy:
Imie_Nazwisko dziecka_wiek dziecka_#domowewierszowaniePIK
Np. Jasio_Kowalski_6_#domowewierszowaniePIK

•
•

Nagranie wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać na adres:
animacja@pikpodlaskie.pl
Termin nadsyłania filmów i zgłoszeń: 05.06.2020 r. godzina 24:00

b. Odsłuchanie wszystkich nagrań przez Jury Konkursowe
c. Ogłoszenie laureatów wytypowanych przez Jury Konkursowe 15.06.2020 r. oraz
publikacja ich nagrań na stronie internetowej Organizatora
5. Repertuar
• Uczestnicy przygotowują interpretację jednego utworu (wiersza lub fragmentu
prozy), który zostanie nagrany telefonem lub kamerką internetową i nadesłany
w formie elektronicznej.
•

Czas nagrania nie może przekroczyć 7 minut.

6. Kryteria oceny jury
• Dostosowanie repertuaru do wieku, upodobań i wrażliwości emocjonalnej dziecka.
• Forma prezentacji (należy unikać rekwizytów, kostiumów oraz gestów
ilustrujących tekst).
• Wyrazistość wymowy.
• Ogólny wyraz artystyczny (naturalność wykonawcy, osobowość sceniczna).
7. Nagrody
• Laureaci wytypowani przez Jury Konkursowe otrzymają nagrody rzeczowe w
postaci zabawek, gier i książek.
• Łączna wartość nagród rzeczowych to 1.000 PLN (wraz z kosztem wysyłki do
laureatów konkursu).
• Nagrody powinny być odebrane przez osoby podpisane na karcie zgłoszenia
(rodzic / prawny opiekun dziecka) w siedzibie Organizatora: Spodkach PIK przy
ul. św. Rocha 14 w Białymstoku, w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników. Po
upływie tego terminu nagrody zostaną wysłane laureatom konkursu pocztą na
adres wskazany w karcie zgłoszenia.
8. Jury
• Nagrania oceni Jury Konkursowe składające się z trzech pracowników
Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku.
9. Warunki końcowe
Integralną częścią niniejszego regulaminu jest karta zgłoszenia.
Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela
Dział Animacji Kultury PIK w Białymstoku:
Emilia Wyszkowska
tel./fax 85 744 63 13 lub tel. 85 749 60 50
animacja@pikpodlaskie.pl
e.wyszkowska@pikpodlaskie.pl

