Regulamin Poezja Jana Pawła II –
Multimedialny Konkurs Pięknego Czytania
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu Pięknego Czytania jest Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I
Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie
2. Ze względu na dotychczasową sytuację epidemiologiczną konkurs odbędzie się
drogą multimedialną. Chętnych prosimy o nagranie swojego wystąpienia w
formie filmu (max. 3 minuty nagrania) i przesłanie na podany wyżej adres
mailowy. (Uwaga! Film powinien przedstawiać wyłącznie osobę prezentującą
utwór literacki).
§ 2. Cele Konkursu
• rozwijanie i utrwalanie potrzeb i nawyków czytelniczych dzieci i młodzieży,
• popularyzacja wartościowej literatury polskiej,
• budzenie zainteresowania historią kraju ojczystego,
• kształtowanie umiejętności interpretacji tekstu literackiego,
• propagowanie kultury czytelniczej,
• krzewienie idei patriotycznych,
• popularyzacja książek i czytelnictwa,
• dbałość o piękno języka ojczystego,
• wdrażanie do staranności przekazu językowego,
• wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.
§ 3. Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników poezji Jana Pawła II.
§ 4. Warunki udziału w Konkursie
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonuje się za pomocą wysłania nagrania w
formacie mp4 lub mp3 (max. 3 minuty) ze swoim wystąpieniem na skrzynkę emailową: poezjarbspilzno@gmail.com do 15.05.2020.
3. Nagrania należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz dołączyć do niego uzupełnioną
kartę zgłoszenia.
4. Złożenie zgłoszenia jest traktowane jako uznanie warunków Regulaminu i wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestników
przez Rzemieślniczą Branżową Szkołę I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w
Pilźnie zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z
2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
§ 5. Jury
1. Komisja konkursowa powoływana jest przez Organizatorów.
2. Komisja dokona wyboru laureatów oraz zadecyduje o przyznaniu nagród.
§ 6. Kryteria oceniania
1. Jury oceniać będzie:
- technikę czytania (płynność, dykcję i tempo czytania)

- interpretację tekstu poprzez wykorzystanie środków artystycznego wyrazu
(takich jak: pauzowanie, tempo, modulacja głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy,
mimikę, tzw. intuicję artystyczną, kontakt z odbiorcą, radzenie sobie z tremą).
2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o decyzji komisji konkursowej, a
nagrody przesłane pocztą przez Organizatora na podany adres.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronie http://www.rzsz-pilzno.pl oraz na profilu na
szkolnym fb.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 18 maja 2020 roku na szkolnym profilu FB
4. Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1
•

karta zgłoszenia do udziału w Konkursie wraz ze zgodą przedstawiciela ustawowego
na udział w Konkursie.

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
DO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA
„POEZJA JANA PAWŁA II”
Imię i nazwisko uczestnika .............................................................................................
Wiek uczestnika .........................
Numer telefonu do uczestnika: ………………………………………………………….
Nazwa szkoły ..................................................................................................................
Prezentowany utwór: ………………………………………………………..
__________________________________________________________________________
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających
wizerunek mojego syna/córki ……………………………………………... zarejestrowanych
podczas realizacji konkursu pięknego czytania „POEZJA JANA PAWŁA II” organizowanego
przez Rzemieślniczą Branżową Szkołę I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie
wykorzystywany tylko i wyłącznie w związku z realizacją w.w. konkursu celu promocji i
popularyzacji działań kulturalno- edukacyjnych prowadzonych przez RBS w Pilźnie.
…………………………………
data
……………………………………………….
czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

