Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków

O złotą różdżkę Dobrej Wróżki 2019 r.
Regulamin

1. Organizator:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
2. Cele:
- szerzenie kultury języka i piękna polskiego słowa
- budzenie wrodzonego talentu dziecka do kreowania własnego świata poprzez słowo mówione
3. Uczestnicy:
- przedszkolaki (wiek od 3 - 6 lat) z terenu całego województwa podlaskiego
4. Przebieg konkursu:
Etap I - eliminacje w przedszkolach - do dn. 10 maja 2019 r.
Etap II - eliminacje gminne, miejskie i powiatowe - do dn. 20 maja 2019 r.
Do eliminacji wojewódzkich komisje konkursowe mogą zakwalifikować maksymalnie dwoje uczestników.
Karty zgłoszeń wraz z kopią protokołu jury należy przesłać do dn. 24 maja 2019 r. pod adres:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 8
15 - 950 Białystok
Etap III - Spotkanie Finałowe - 7 czerwca 2019 r. w Białymstoku.
Spotkanie Finałowe Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego
Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, ul. św. Rocha 14 (Spodki), o godz. 10.00
5. Repertuar:
Uczestnicy przygotowują interpretację jednego utworu (wiersza lub fragmentu prozy).
6. Kryteria oceny:
- dostosowanie repertuaru do wieku, wrażliwości emocjonalnej dziecka, upodobań
- forma prezentacji (należy unikać rekwizytów, kostiumów oraz gestów ilustrujących tekst)
- wyrazistość wymowy
- ogólny wyraz artystyczny ( naturalność wykonawcy, osobowość sceniczna)
7. Nagrody:
Każdy uczestnik Spotkania Finałowego otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny upominek.
Laureaci - zdobywcy Złotej, Srebrnej, Brązowej różdżki Dobrej Wróżki oraz nagród
i wyróżnień (wytypowani przez jury) otrzymają nagrody rzeczowe.
8. Postanowienia końcowe:
- skład jury w poszczególnych etapach eliminacji ustala ich organizator,
- koszt przejazdu, pobytu i ubezpieczenia uczestników pokrywa instytucja delegująca,
- Organizator zastrzega sobie prawo do audiowizualnej rejestracji prezentacji konkursowych oraz ich obróbki,
powielania i rozpowszechniania,
- wszystkie kwestie nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają organizatorzy poszczególnych eliminacji w
porozumieniu z organizatorem kolejnego etapu,
-Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zamiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą jej
opublikowania na stronie internetowej organizatora.
- zgłoszenie Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Działu Muzyczno - Teatralnego WOAK w Białymstoku:
Magdalena Kruszyńska-Sosnowska i Marta Szałkiewicz
tel. 85 740-37-25
e - mail: teatr@woak.bialystok.pl
m.kruszynska@woak.bialystok.pl
m.szalkiewicz@woak.bialystok.pl
Zapraszamy do współpracy i udziału w Konkursie Recytatorskim dla Przedszkolaków „O złotą różdżkę Dobrej
Wróżki”. Liczymy na pomoc w upowszechnianiu tego wydarzenia w Państwa miejscowościach.

