Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
37-500 Jarosław, ul. 3 Maja 10, tel./fax 166216339, e-mail: sekretariat@zsiedu.pl, .zsiedu.pl

Regulamin XVII
Wojewódzkiego Konkursu
„Juliusz Słowacki i jego epoka”
Konkurs recytatorski i poezji śpiewanej

I Organizator
Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

II Patronat
Podkarpacki Kurator Oświaty p. Małgorzata Rauch
Starosta Jarosławski p. Stanisław Kłopot

III Cele
- Popularyzacja wiedzy literacko – biograficznej dotyczącej życia i twórczości
J. Słowackiego.
- Podkreślenie roli twórczości poetyckiej w literaturze i życiu.
- Odkrywanie młodych talentów, stwarzanie możliwości publicznych prezentacji tekstów.
- Uświadomienie uczniom potrzeby rozwoju własnych zainteresowań.
- Rozbudzenie wyobraźni uczniów.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy VII, VIII) i średnich.

IV Terminy
1. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 25. 05. 2020 r.


Do konkursu każda placówka może zgłosić maksymalnie 3 uczniów.



Recytacja powinna odbywać się bez użycia mikrofonu oraz bez elementów
inscenizacyjnych (rekwizytów, kostiumów itp.)



Maksymalny czas wykonania nie może przekroczyć 5 minut.



Recytacje oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora posługując się
następującymi kryteriami:

 dobór repertuaru zgodny z założeniami konkursu
 dykcja i opanowanie tekstu
 interpretacja tekstu
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 ogólne wrażenie artystyczne


Kolejność prezentacji podczas konkursu zostanie ustalona przez Organizatora.



Werdykt Jury jest ostateczny.



Zgłoszenia należy dokonać na formularzu przesłanym przez organizatorów lub na
adresy e-mail podane w dalszej części regulaminu (wg wzoru na formularzu).

2. Finał konkursu odbędzie się 29 maja 2020 r. w Zespole Szkół Innowacyjnych
w Jarosławiu ul. 3 Maja 10. Rozpoczęcie finału - godz. 9.00.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.

V Adresy
1. Zgłoszenia można wysyłać pod adres: ZSI
ul. 3 Maja 10
37 - 500 Jarosław
lub adres e-mail: ewa.homa@interia.pl, j.wisniewska1@interia.pl;
lub telefonicznie: 016 621 63 39
lub faksem: 016 621 63 39
2. Wszelkie uwagi, pytania prosimy kierować pod wyżej wymienione adresy kontaktowe.

VI Nagrody
Nagrody pieniężne oraz wyróżnienia rzeczowe ufundowane przez organizatora.
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie uważane będzie za uznanie warunków regulaminu
i wyrażenie zgody na wykorzystywanie wizerunku i danych osobowych w środkach
masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o konkursie.
Pragniemy poinformować, że nasz konkurs znajduje się w wykazie zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które mogą być
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, a następnie uwzględnione
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół wyższego typu (na podstawie art. 20 m ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).
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Propozycja utworów
„Oda do wolności”
„Hymn”
„Kulik”
„Pieśń Legionu Litewskiego”
„Paryż”
„Rozłączenie”
„Rzym”
„Hymn”
„Piramidy”
„Pieśń na Nilu”
„Rozmowa z piramidami”
„Grób Agamemnona”
„Na sprowadzenie prochów Napoleona”
„Do matki”
„Pogrzeb kapitana Meyznera”
„Testament mój”
„W pamiętniku Zofii Bobrówny”
„Los mię już żaden nie może zatrwożyć…”
„Bo mię matka moja miła…”
„Śni mi się jakaś wielka a przez wieki idąca…”
„Mój Adamito…”
„Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała…”
„Uspokojenie”
„Kiedy prawdziwie Polacy powstaną…”
„Zakończył śpiewak, a my zasłuchani…”
„Pośród niesnasek Pan Bóg uderza…”
„Dajcie mi tylko jednę ziemi milę…”
„Wielcyśmy byli i śmieszniśmy byli…”
„Anioł ognisty – mój anioł lewy…”
„Sowiński w opokach Woli”
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KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs Recytatorski

Nazwa Szkoły:.........................................................................................................
Ilość uczestników:...................................................................................................
Imię i Nazwisko opiekuna : (telefon kontaktowy, e- mail)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Imiona i Nazwiska uczestników :
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

PIECZĘĆ SZKOŁY
.
Termin przesyłania zgłoszeń upływa 25 maja 2020 r.
Prosimy o czytelne wypełnianie formularzy (imiona i nazwiska)

