Rypin, 27 luty 2018r.

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO:
Strofy dla Ciebie. Wiersze Biblią inspirowane.
1. To już III edycja konkursu recytatorskiego, organizowanego w naszej
szkole, poświęconego poezji religijnej. Oprócz tekstów biblijnych uczestnicy
konkursu prezentują również poezję inspirowaną Biblią. Przedmiotem recytacji
mogą być zatem utwory wyrastające z inspiracji biblijnymi motywami,
toposami, tematami, ale także poezja kapłańska. W tym roku nowa kategoria:
poezja śpiewana inspirowana Biblią.
2. Cele konkursu:
o

wyszukiwanie młodych talentów,

o

popularyzacja uniwersalnych wartości zawartych w Biblii oraz w tekstach
poetyckich nią inspirowanych,

o

kształtowanie wrażliwości artystycznej, otwieranie na piękno poezji i wartość
duchową w niej zawartą,

o

rozbudzanie wśród młodzieży zamiłowania do literatury pięknej, poezji.

3. Udział w konkursie mogą brać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu
rypińskiego oraz uczniowie III klasy gimnazjum.
4. Terminy eliminacji:
o

etap szkolny do 21 marca 2018roku,

o

zgłoszenie uczestników do finału – do 28 marca 2018 roku,

o

finał – 6 kwietnia 2018 roku.

5. Kategorie konkursowe:
o

recytacja utworów poetyckich (każdy uczestnik recytuje dwa teksty)

o

poezja śpiewana (dwa utwory) z akompaniamentem własnym, bądź
podkładem muzycznym

6. Czas prezentacji nie może przekraczać 7 minut [dotyczy obu kategorii].
7. Etap szkolny
Przeprowadza go szkolna komisja konkursu recytatorskiego, powołana przez dyrektora
szkoły.
8. Kryteria oceny recytacji:
Wybór utworów zgodny z zasadami Konkursu


zrozumienie wygłaszanego tekstu,



interpretacja i jej zgodność z charakterem recytowanego fragmentu



dykcja,



ogólny wyraz artystyczny.

9. Kryteria oceny poezji śpiewanej:
o

dobór utworów zgodny z zasadami Konkursu,

o

interpretacja autorska,

o

rodzaj i forma muzyki, jej funkcjonalność,

o

ogólne wrażenie artystyczne wykonania wokalno-muzycznego

Po konkursie Szkolna Komisja sporządza protokół.
Każda szkoła może zgłosić do finału 3 uczestników.
10. Finał
Finał III edycji konkursu Strofy dla Ciebie. Wiersze Biblią inspirowane
odbędzie się 6 kwietnia 2018r. w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie, ul. Dworcowa 11,

o godz. 10.00
W skład jury wchodzą: ks. mgr Michał Tański (przewodniczący jury), mgr Elwira
Żuchowska, polonistka ZS nr 2, przedstawiciel Miejsko-Powiatowej Biblioteki
Publicznej (członek komisji).
Honorowy patronat nad Konkursem objęli:
- ks. infułat Marek Smogorzewski, proboszcz parafii Św. St. Kostki w Rypinie.
- ks. kan. dr Andrzej Krasiński, proboszcz parafii Św. Trójcy w Rypinie.
- Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie.
11. Zgłoszenia prosimy kierować na adres szkoły:
Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej
ul Dworcowa 11, 87-500 Rypin
[konkurs recytatorski]
Lub e-mailem na adres: ewachabowska@wp.pl, w tytule: Zgłoszenie do konkursu.
W treści zgłoszenia prosimy umieścić: imiona i nazwiska uczzestników, klasę, typ
szkoły, autorów i tytuły recytowanych utworów, kategorię konkursu, formę
akompaniamentu [ w przypadku poezji śpiewanej] oraz nazwisko opiekuna.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Organizatorzy:
ZS nr2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
[Ewa Chabowska, tel. 663-05-11-88
Jerzy Ulewicz, tel. 793-601-469]

