Regulamin XXII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy
Poświęconej Fryderykowi Chopinowi i Muzyce

Konkurs odbędzie się 18 marca 2022 r. w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni o godzinie
10:00.
1. Organizatorem konkursu recytatorskiego jest Ośrodek Chopinowski w Szafarni.
2. Miejsce i termin konkursu:
Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Szafarnia 1, 87-404 Radomin
3. Cele konkursu:
 upowszechnianie poezji, prozy i kultury żywego słowa wśród dzieci
i młodzieży;
 odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół
podstawowych;
 umożliwienie autoprezentacji zdolnym uczniom;
 zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze;
4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy prezentują się
w trzech grupach wiekowych:
Grupa pierwsza – klasy I – III
Grupa druga – klasy IV – VI
Grupa trzecia – klasy VII – VIII
5. W konkursie mogą wziąć udział także przedstawiciele ośrodków kultury, świetlic
środowiskowych, parafii itp.
6. Zgłoszenie dziecka do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków
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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.
7. Każda placówka może wytypować tylko dwóch uczestników.
8. Ze względów organizacyjnych w konkursie może wziąć udział maksymalnie
40 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
9. Jeżeli w konkursie zamierza wystąpić uczestnik poprzednich edycji, zobowiązany jest
do wykonania utworu nieprezentowanego we wcześniejszych edycjach.
10. Zgłoszenie należy wysłać wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym (dostępnym na
stronie: www.szafarnia.art.pl, zakładka Edukacja). Zgłoszenia na innym formularzu
niż podany nie zostaną przyjęte.
11. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres: edukacja@szafarnia.art.pl
12. Termin zgłoszenia do konkursu upływa 4 marca 2022 r. W przypadku gdy zbierze
się wymagana liczba zgłoszeń we wcześniejszym terminie niż został określony
w regulaminie, lista uczestników zostanie zamknięta z datą wpłynięcia ostatniego
zgłoszenia.
13. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia w formie wiadomości
e-mail w ciągu pięciu dni. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia należy
skontaktować się z organizatorem.
14. Informacja o osobach zakwalifikowanych do konkursu zostanie podana na stronie
internetowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni 8 marca 2022 r.
15. W przypadku rozszerzenia obostrzeń pandemicznych uniemożliwiających
organizację Konkursu w formie stacjonarnej, zostanie on przeprowadzony
w formie online. O ewentualnych zmianach dotyczących przeprowadzenia
Konkursu Organizator będzie informował na bieżąco.
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16. Tekst recytowany indywidualnie i z pamięci nie powinien przekraczać 8 minut.
Uczestnik może przedstawić tylko jeden wybrany utwór.
17. Ze względu na charakter konkursu do recytacji nie wykorzystuje się podkładu
muzycznego, nie używa się rekwizytów, zbędnej gry aktorskiej i ruchu scenicznego.
18. Jury konkursu powołuje organizator.
19. Jury bierze pod uwagę dobór repertuaru do możliwości twórczych wykonawcy,
interpretację, dykcję, ogólny wyraz artystyczny.
20. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
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