KONKURS RECYTATORSKI pt.: „Moi Kochani Dziadkowie…”
CELE KONKURSU:
1. Rozwijanie postaw twórczych oraz pobudzanie wrażliwości artystyczno-literackiej.
2. Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na Internet, jako narzędzie do tworzenia i odbioru kultury.
3. Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu szacunku wartości rodzinnych.
4. Kształtowanie silnych więzi rodzinnych.
5. Zwrócenie uwagi na ogromną rolę babci i dziadka w wychowaniu dzieci..
6. Promowanie i rozwijanie młodych talentów.
7. Rozwijanie wyobraźni twórczej.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci:
• Kategoria I: wiek 4 do 7 lat
• Kategoria II: wiek 8 do 12 lat
2. Każdy uczestnik zobowiązany przygotować swój, własny 1 utwór - wiersz o tematyce związanej
z Dniem Babci lub Dziadka, o łącznym czasie prezentacji nieprzekraczającym 3 minut.
3. Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać:
• wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zgody,
• informacje o repertuarze (tytuł),
• Podpisaną przez opiekuna prawnego zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO
4. Zgłoszenie (skan lub zdjęcie karty zgłoszeniowej) oraz film należy przesłać e-mailem do 15
stycznia2021r. (biblostrorog@poczta.onet.pl)
PRZEBIEG KONKURSU:
1. Nadesłane filmy ukażą się na fb biblioteki
2. Nadesłane prezentacje konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora.
3. W swojej ocenie jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
• dobór repertuaru,
• walory artystyczne prezentowanych tekstów,
• dykcja,
• ogólny wyraz artystyczny – premiowane będzie poczucie humoru i oryginalność prezentacji.
• scenografia
• kostium
4. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora, które wyłoni trzech laureatów.
Decyzja jury jest ostateczna.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 20 stycznia 2021 r., a wyniki konkursu zostaną opublikowane
na stronie fb biblioteki.
6. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją postanowień
niniejszego regulaminu.
POSTANOWIENIE KOŃCÓWE:
1. Osoby nagrodzone zostaną o tym fakcie powiadomione e-mailowo lub telefoniczne.
2. O terminie odbioru nagród w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg powiadomimy mailowo.

3. Odbiór nagród odbywać się będzie przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.

