REGULAMIN
MIEJSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO ONLINE
DLA PRZEDSZKOLAKÓW
„GACKOWE WIERSZOWANKI ZIMOWE”

1. Organizatorem jest Grajewskie Centrum Kultury.
2. Celem konkursu jest szerzenie kultury języka i piękna polskiego słowa oraz budzenie
wrodzonego talentu dziecka do kreowania własnego świata poprzez słowo mówione.
3. Uczestnikami są przedszkolaki od 3 - 6 lat z terenu miasta Grajewa.
4. Zgłoszenia mogą dokonać rodzice/opiekunowie prawni dziecka lub wychowawca grupy
przedszkolnej, do której dziecko uczęszcza. Należy wypełnić prawidłowo, zgodnie ze stanem
faktycznym, kartę zgłoszenia oraz podpisać wszystkie zgody dołączone do regulaminu i karty
zgłoszenia, które są niezbędne do udziału dziecka w konkursie. Dokumenty podpisuje
rodzic/opiekun prawny dziecka.
5. Przebieg Konkursu:
a) nadsyłanie nagrań video wraz z kartą zgłoszenia i załącznikami (skan/zdjęcie)
- nagranie należy podpisać: Imię Nazwisko dziecka – wiek – Gackowe wierszowanki – GCK
- nagranie wraz z kartą zgłoszenia i załącznikami należy przesłać na adres:
konkursy@gckgrajewo.pl
- termin nadsyłania filmów i zgłoszeń: 20.12.2020 r. do godz. 24:00. Prace nadesłane po terminie
nie będą uwzględnione.
b) odsłuchanie wszystkich nagrań przez Jury Konkursowe, które zostanie powołane przez
Organizatora, składające się z trzech pracowników GCK
c) Ogłoszenie Laureatów oraz publikacja ich nagrań w internecie: 31.12.2020

6. Repertuar:
- uczestnicy przygotowują interpretację jednego wiersza związanego z zimą, śniegiem, świętami
Bożego Narodzenia, choinką, Mikołajem, prezentami, bałwankiem, itp., który zostanie nagrany
telefonem bądź kamerką i wysłany w formie pliku MP4 lub WMV;
- czas nagrania nie może przekroczyć 5 minut;
- filmik powinien być nagrany płynnie od początku do końca bez montażu czy sklejania z
fragmentów;
7. Jury będzie oceniać dobór repertuaru do wieku i wrażliwości emocjonalnej dziecka, formę
prezentacji (należy unikać rekwizytów, kostiumów i gestów ilustrujących tekst), wyrazistość mowy
(dykcję) oraz ogólny wyraz artystyczny.
8. Nagrody
- Laureaci wytypowani przez Jury otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe
- nagrody powinny być odebrane przez osoby podpisane na karcie zgłoszenia lub
nauczycieli/wychowawców przedszkolnych w siedzibie Organizatora: GCK, ul. Wojska Polskiego
20 w Grajewie. Po upływie 7 dni od ogłoszenia wyników nagrody zostaną wysłane pocztą (po
uprzednim kontakcie i uzgodnieniu telefonicznym).
9. W sprawach spornych decyduje Organizator, a jego postanowienia są ostateczne.

