Łukowski Ośrodek Kultury
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
zapraszają dzieci i młodzież z placówek kulturalnych i oświatowych
województwa lubelskiego do udziału w
XX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy
ks. Jana Twardowskiego „Uśmiech Pana Boga” ONLINE
Wideonagrania i skany czytelnie wypełnionych kart zgłoszenia przesyłamy za
pomocą witryny www.wetransfer.com na adres e-mail: konkurs@lok.lukow.pl
Wideonagranie nie może być poddane obróbce dźwięku i obrazu.
Prosimy o wideonagrania ciągłe bez cięć, z widoczną przez całość nagrania osobą
recytaującą. Zalecane jest nagrywanie w pozycji poziomej.
UWAGA!!! Zgłoszeń dokonujemy od 18 do 24 listopada do godziny 24:00.
Protokół komisji artystycznej wraz z nagrodzonymi i wyróżnionymi
wideoprezentacjami ukaże się na stronie Łukowskiego Ośrodka Kultury
(organizatora konkursu „UŚMIECH PANA BOGA”)
najpóźniej 15 grudnia 2020 r.

*************************************************************
REGULAMIN

Celem Konkursu jest popularyzacja twórczości ks. Jana Twardowskiego,
którego mądrość pomaga kolejnym pokoleniom rozstrzygać istotne problemy…

Jest to poezja mówiąca o sprawach najbliższych, często drobnych, ale niezwykle
ważnych dla naszego człowieczeństwa. Dlatego nie burzy a buduje…
Przynosi refleksję i nadzieję tak dla nas ważną w trudnym pandemicznym czasie.

Organizatorzy liczą, że i tym razem niezaprzeczalne wartości utworów poety, ich
przesłanie skierowane do „dziecka w dorosłym” pomogą recytatorom i słuchaczom
chociaż na chwilę zapisać się do… tej szkoły uczuć.

Ta poezja nie jest tylko lekcją literatury, a przede wszystkim lekcją życia.
Oczekujemy, że kolejna edycja Konkursu, będzie recytatorskim repetytorium
z odwiecznie ważnych tematów… oraz nowym doświadczeniem rzeczywistości.

***

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół
Średnich oraz recytatorów z placówek kultury województwa lubelskiego.
2. W Konkursie mogą być prezentowane utwory poetyckie i proza
ks. Jana Twardowskiego.
3. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach artystycznych:
turniej recytatorski (obejmuje kategorie wiekowe: klasy I – III; IV – VI;
VII – VIII szkoły podstawowej; szkoły średnie – wszystkie kategorie wiekowe)
- repertuar obejmuje jeden utwór (wiersz lub proza) lub kolaż tekstów,
- czas recytacji nie może przekroczyć 5 minut;
monodram ( obejmuje kategorie wiekowe: klasy VII – VIII szkoły podstawowej;
szkoły średnie – wszystkie kategorie wiekowe)
– za scenariusz monodramu niech posłużą Wam wiersze, opowiadania
i homilie ks. Jana Twardowskiego – czas nie może przekroczyć 7 minut.
W kategorii monodram prezentację wzbogacamy o środkami teatralnymi – gestem,
muzyką, elementami scenografii – jeżeli posłużą one twórczej interpretacji tekstu.
Kryteria oceny:
– wybór i dobór tekstów;
– dostosowanie repertuaru do wieku i możliwości recytatora;
– interpretacja utworów;
– kultura słowa.
4. Limity zgłoszeń:
- szkoły podstawowe mogą zgłosić dwóch recytatorów w każdej kategorii wiekowej
i jeden monodram;
- szkoły średnie mogą zgłosić dwóch recytatorów i jeden monodram;
- placówki kultury mogą zgłosić dwóch recytatorów w każdej kategorii wiekowej
i dwa monodramy
5.Organizatorzy powołają jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia
za najlepsze wideoprezentacje w obu kategoriach artystycznych.
Sposób przekazania dyplomów, nagród i wyróżnień uzgodnimy z laureatami.
6. Wideonagrania i skany czytelnie wypełnionych kart przesyłamy za pomocą witryny
www.wetransfer.com na adres e-mail: konkurs@lok.lukow.pl
Wideonagranie nie może być poddane obróbce dźwięku i obrazu.
Prosimy o wideonagrania ciągłe bez cięć.
Osoba recytująca powinna być widoczna przez całość nagrania.
Zalecane jest nagrywanie wyłącznie w pozycji poziomej.
Zgłoszeń dokonujemy od 18 do 24 listopada do godziny 24:00
Łukowski Ośrodek Kultury
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 20

21-400 ŁUKÓW
Dodatkowe informacje:
instruktor Sławomir Żyłka tel. 608 887 121; e-mail: slawomir_zylka@o2.pl

XX Wojewódzki Konkurs Recytatorski
Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego
„Uśmiech Pana Boga 2020”
Karta zgłoszenia
Imię i nazwisko recytatora, wiek, klasa*
……………………………………………………………………………………
Placówka kultury; oświaty …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Recytowane utwory (wypełnić właściwe):
a) turniej recytatorski
……………………………………………………………………………….
b) monodram
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna – instruktora, tel. ; e-mail:
……………………………………………………………………………………
*( Prosimy o czytelne wypełnienie - drukowanymi literami ! )
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu (zgodnie z RODO).
Podanie danych jest dobrowolne jednak ich nieudostępnienie skutkuje niedopuszczeniem do udziału w Konkursie.
Wyrażającemu zgodę przysługuje prawo dostępu do własnych danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Administratorem danych jest Łukowski Ośrodek Kultury będący organizatorem konkursu „UŚMIECH PANA BOGA” 2020.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku zgodnie z potrzebami organizacyjnymi wydarzenia.
………………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika/opiekuna prawnego

