Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej
„Pierścień św. Kingi”
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
2. Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy I – III
- klasy IV – VII
3. Przesłuchania finałowe zostaną poprzedzone eliminacjami rejonowymi.
4. Czas recytacji nie może przekroczyć 3 minut.
5. Do Finału Konkursu w Bochni organizatorzy przesłuchań rejonowych kwalifikują laureatów I, II
i III miejsca.
6. Eliminacje rejonowe organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu
(ul. Powstańców Warszawskich 12) odbędą się 28 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w Sali
kameralnej MDK nr 1.
7. Czytelnie wypełnione i podpisane Karty zgłoszenia prosimy dostarczyć do dnia 17 listopada
2017 r. w formie elektronicznej na adres imprezy@mdk.bytom.pl (w temacie maila wpisując
„Pierścień św. Kingi”) lub pozostawić w sekretariacie MDK nr 1. Prosimy nie nadsyłać zgłoszeń
faksem!
8. Każda szkoła może oddelegować co najwyżej 3 najlepszych recytatorów w każdej kategorii
wiekowej!
9. Komisja konkursowa dokona oceny prezentacji uczestników Konkursu. Jej decyzje są ostateczne
i niepodważalne.
10. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez MDK nr 1 w Bytomiu
swojego wizerunku w materiałach służących promocji działalności MDK nr 1 w Bytomiu, w tym
także w mediach elektronicznych (na stronach internetowych i portalach społecznościowych).
Uczestnik oświadcza, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich
dóbr osobistych, ani innych praw. Niniejsza zgoda jest udzielona nieodpłatnie.
11. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
12. Przesłuchania finałowe odbędą się w Uzdrowisku Kopalnia Soli Bochnia w dniu 13 i 14 grudnia
2017 r. Uczestnicy spotykają się w recepcji Uzdrowiska Kopalnia Soli Bochnia, ul. Campi 15
o godz. 10.00.
Kryteria oceny
Jury konkursu oceni występy uczestników biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 dobór repertuaru
 interpretacja utworu
 kultura słowa
 ogólny wyraz artystyczny
Prosimy o nieużywanie strojów teatralnych i rekwizytów!
Informacje dla finalistów
Koszt pobytu (nocleg, wyżywienie i zwiedzanie Kopalni Soli) od jednej osoby wynosi 100 zł.
Organizatorzy dzięki sponsorom i dotacjom pokrywają około 50% kosztów, a pozostałą część wpłacają
uczestnicy w formie akredytacji w dniu przyjazdu, czyli:
50 zł – dziecko,
60 zł – opiekun.
Pozostałe uwagi
Pomocą w doborze repertuaru może być książka: „Promyki dobroci i radości – Antologia poezji
religijnej dla dzieci”. W publikacji znajduje się ponad 300 utworów blisko 30 autorów aktualnie
piszących dla dzieci.

