REGULAMIN
III KONKURSU RECYTATORSKIEGO
Biały Ptak
“WOLNOŚĆ”
1. Organizatorzy:
DOM POLSKI w Nowosybirsku;
Klub „Mówimy po polsku!”.
Wsparcia udzieliły: Konsulat Generalny RP w Irkucku, Państwowa Obwodowa Biblioteka
Naukowa w Nowosybirsku.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, uczelni
wyższych, młodzieży pracującej oraz osób dorosłych.
3. Cele Konkursu:
– Ukazanie piękna języka polskiego;
– Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich;
– Popularyzacja poezji i prozy;
– Zachęcanie do występów na scenie;
– Pobudzanie aktywności twórczej.
4. Zasady uczestnictwa: Młodzież ucząca się, pracująca, studenci, dorośli też mile widziani.
5. Regulamin Konkursu:
– Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, uczelni
wyższych, młodzieży pracującej oraz osób dorosłych;
– Dopuszcza się recytowanie wierszy z podkładem muzycznym;
– Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora Konkursu;
– Kolejność występów wyznacza się w drodze losowania;
– Kryteria wyboru utworów: motyw wolności w literaturze polskiej.

6. Kryteria oceny recytacji obejmują:
– Dobór repertuaru, oryginalność wyboru (tekst mało znany, szczególnej wartości);
– Dykcja;
– Interpretacja (modulowanie głosem, właściwe akcentowanie na ważnych treści utworu,
respektowanie znaków interpunkcyjnych, stosowanie pauzy zgodnie z intencją autora lub
przyjętą interpretacją, właściwe tempo wygłaszania tekstu, skupienie się na słowie, nie na
nadmiernym ruchu scenicznym).
7. Terminy:
Kartę zgłoszenia i tytuły wybranych do Konkursu wierszy należy przesłać pocztą elektroniczną
pod adresem: Judanowa.sophia@yandex.ru lub dostarczyć osobiście do Nowosybirskiej
Państwowej Obwodowej Biblioteki Naukowej (ul. Sowietskaja, 6) w każdą sobotę, oprócz dni
świątecznych, od godz. 14:00 do 17:30 (sala teatralna lub sala konferencyjna) do 12.05.2018 r. .
Konkurs odbędzie się w Nowosybirskiej Państwowej Obwodowej Bibliotece Naukowej (ul.
Sowietskaja, 6) dnia 26 maja 2018 r. (sobota) o godz. 13:00.
8. Nagrody:
– Do przyznania nagród uprawnione jest Jury powołane przez Organizatora Konkursu;
– Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury większością głosów;
– Jury przyzna 3 nagrody (I, II, III miejsce), oraz wyróżnienia;
– Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, niż w p.3;
– Wyniki zostaną ogłoszone w dniu Konkursu;
– Decyzja Jury jest niepodważalna;
– Laureaci otrzymają nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
9. „Biały Ptak" - konkurs nagrań recytacji.
W celu promocji komunikacji pomiędzy organizacjami polonijnymi na Syberii i Dalekim
Wschodzie dla zdalnych uczestników od 2018 roku rozpoczynamy nowy format konkursu
recytatorskiego: „Biały Ptak" - konkurs nagrań recytacji.

– Karty zgłoszenia i nagrania należy nadsyłać na adres: 2236857v@gmail.com do 15.05.2018 r.
– Jury wybierze 3 zwycięzców (I, II, III miejsce).
– Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Konkursu 26.05.2018.
– Nagrania zwycięzсów (I, II, III miejsce) zostaną zademonstrowane podczas Konkursu.
– O wynikach konkursu Organizator powiadomi laureatów mailem. Protokół posiedzenia Jury
zostanie wyslany do wszyskich uczestników oraz opublikowany na stronie Organizatora:
http://dompolskinsk.ru/ i profilach na Facebooku oraz Vkontakte po rozstrzygnięciu Konkursu:
https://www.facebook.com/DomPolskiNSK/ i https://vk.com/dompolskinsk
– Organizator pocztą prześle do laureatów dyplomy. Laureat I stopnia (I miejsce) oprócz dyplomu
otrzyma upominek od Domu Polskiego w Nowosybirsku.
10. Postanowienia końcowe:
Dostarczenie w terminie KARTY ZGŁOSZENIA oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego
Regulaminu Konkursu.

