REGULAMIN KONKURSU
LITERATURA I DZIECI
„Dzień bez komputera”
Tematyka dotyczy alternatywy spędzania wolnego czasu bez komputera – jak może
wyglądać dzień spędzony bez ekranów multimediów. A może już zapomnieliśmy, że taki
świat może istnieć? Zachęcamy do poszukania pomysłów w twórczości literackiej dla
dzieci i młodzieży (sugerujemy, aby potraktować temat w sposób szerszy i symboliczny)
Celem konkursu jest:
- upowszechnianie i zachęcenie do czytania książek;
- popularyzacja literatury dziecięcej;
- inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej;
- rozwijanie wyobraźni i spontaniczności;
- promocja dokonań artystycznych dzieci;
- konfrontacja warsztatu instruktora – pedagoga.
Uczestnicy prezentują 1 utwór wybranego autora w formie
- recytacji
- inscenizacji
- piosenki (opartej na tekstach wybranego autora)
- prac plastycznych

Czas indywidualnej prezentacji - do 5 minut
inscenizacji - do 20 minut –
Prosimy o przestrzeganie ram czasowych!
Terminy konkursu:
16 listopada 2017 r. o godzinie 9.00
Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
- 0 - III klasa szkoły podstawowej
- IV - VII klasa szkoły podstawowej

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia najlepszym wykonawcom wg następujących kryteriów:
- dobór repertuaru ,walory wychowawcze, interpretację, kulturę słowa, kreacje aktorskie,
technikę wokalną, oprawę muzyczną, oprawę plastyczną, prawdziwość wypowiedzi, ogólny
wyraz artystyczny, wartość plastyczną i poziom techniczny prac,
- w kategorii piosenki preferowane będą teksty uznanych autorów oraz aranżacje
uwzględniające dziecięce instrumentarium. Nie zaleca się uwzględniać w konkursowym
repertuarze popularnych przebojów estradowych.
- prace plastyczne- bez oprawy o technice i formacie dowolnym (prace pozostają własnością
GOK -u). Każda praca winna zawierać na odwrocie następujące informacje: imię, nazwisko
autora pracy, klasa, nazwa szkoły lub placówki delegującej oraz jej pełny adres z kodem;
imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu na podstawie którego wykonano pracę; imię,
nazwisko pedagoga pod kierunkiem którego wykonano pracę. Prace nie posiadające w/w
informacji nie będą oceniane przez jury.
Do eliminacji rejonowych zostaną zaproszeni wykonawcy wyłonieni z eliminacji gminnych.
Eliminacje rejonowe odbędą się 22 LISTOPADA 2017 R. w SAMORZĄDOWYM OŚRODKU
KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC W CHORZELOWIE
Zgłoszenia należy dostarczyć do GOK Borowa do dnia 13 listopada osobiście bądź drogą
elektroniczną na adres gokborowa@o2.pl. Informacje udzielane są pod numerem tel. 17
5815376 w godzinach pracy ośrodka.

PODKARPACKI KONKURS
LITERATURA I DZIECI 2017
„Dzień bez komputera”

KARTA INFORMACYJNA- Praca Plastyczna
Imię i nazwisko autora pracy .........................................................................................
………………………………..……………………………………………………………........
Klasa ............................................................................................................................
Nazwa placówki, adres ……………………………………………………….....................
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Imię, nazwisko autora utworu literackiego…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Tytuł utworu………………………………………………..…………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna – pedagoga lub instruktora ……………………………………
………………..................................................................................................................
Poprzez przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz na podanie wyników
Konkursu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora. Ponadto wyrażają
zgodę na zastrzeżenie sobie przez Organizatora prawa do dokumentowania i późniejszego
wykorzystania prezentacji konkursowych w radiu i telewizji oraz realizacji nagrań i różnorodnych
publikacji dokumentujących, promujących i popularyzujących PODKARPACKI KONKURS LITERATURA I DZIECI

PODKARPACKI KONKURS
LITERATURA i DZIECI
„Dzień bez komputera ”
KARTA ZGŁOSZENIA
Placówka, szkoła (adres)……………………………………………………………………..

FORMA PREZENTACJI

RECYTACJE
Tytuł utworu, autor........................................................................................................
Imię, nazwisko wykonawcy……………………………………..……………………………
Kategoria wieku…………………………………………………………...............................
Czas trwania..................................................................................................................
Imię, nazwisko instruktora……………………………………………….…………..............

INSCENIZACJE
Tytuł, autor …………………………………………………………….……………………....
Autor scenariusza………………………………...…………………………………………...
Reżyseria .......................................................................................................................
Scenografia ...................................................................................................................
Muzyka ..........................................................................................................................
Imię, nazwisko instruktora………………………………………………….…………………
Kategoria wiek ...............................................................................................................
Ilość osób ……………………………………….…………………………………………….
Potrzeby techniczne, czas na przygotowanie prezentacji ………………………….……
………………………………………………………………………….…………….…………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……
Występ na scenie, proscenium …………………………………………….……………….
Czas trwania inscenizacji ……………………………………..…………………………….

PIOSENKA
Tytuł utworu, autor ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Imię, nazwisko wykonawcy ……………………………………….…………………………
…………….………………………………………………………………………..…………...
Kategoria wieku ………………………………….…………………………………………..
Zespół muzyczny - ilość osób ……………………………………………………………….
Czas trwania …………………………………………………….……………………………
Akompaniament (jaki instrument) ……………………………………..…………………..
Kompozycja ………………………………..…………………………………………………
Aranżacja ……………………………………………….…………………………………….

Poprzez przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz na podanie wyników
Konkursu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora. Ponadto wyrażają
zgodę na zastrzeżenie sobie przez Organizatora prawa do dokumentowania i późniejszego
wykorzystania prezentacji konkursowych w radiu i telewizji oraz realizacji nagrań i różnorodnych
publikacji dokumentujących, promujących i popularyzujących PODKARPACKI KONKURS LITERATURA I DZIECI

