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I Założenia organizacyjne.

Tradycją naszej placówki stały się sceniczne prezentacje dzieci
 i młodzieży. 
     Już po raz siedemnasty zapraszamy twórczą młodzież, która 
chce przedstawić swoje literackie zainteresowania i sceniczne 
umiejętności.
Celowo unikamy określenia tych spotkań mianem konkursu 
recytatorskiego, ponieważ uznaliśmy, że to pojęcie zdecydowanie 
ogranicza kreatywność młodego człowieka.
       Poszerzenie wiedzy literackiej to jeden z głównych celów 
naszych spotkań, dlatego zachęcamy uczestników do zapoznania się 
z nowymi tekstami  i twórcami.
W tym roku  zapraszamy do lektury poezji Ewy Lipskiej, 
zachęcając jednocześnie do twórczych poszukiwań oraz 
prezentacji różnorodnych tekstów. 
 Wybór PROZY jest dowolny.

Czekamy na nieprzeciętne interpretacje i ciekawe teksty.

II Warunki konkursu.
1.Uczestnik samodzielnie przedstawia dwa teksty 
( poezja- E.Lipska, proza- tekst dowolny).
2. Prezentacja przygotowanych tekstów  - indywidualna.
3. Czas prezentacji – od 5 do 10 minut.
4. Po prezentacjach jury dokona oceny i wybierze 
laureatów. Uczestnicy prezentują nowe teksty, 
nieprzedstawiane przez nich w innych  konkursach.

 III Uczestnicy konkursu.
   Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół 
   ponadpodstawowych. Prezentacja uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych odbędzie się 15 listopada o godz. 9.30, po 
której nastąpi wręczenie nagród laureatom.
   

IV Kryteria oceny.
Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny według 
następujących kryteriów :
1. Sposób interpretacji tekstu.
2. Dobór tekstów.
3. Kultura żywego słowa.
4. Dykcja.
5. Ogólne wrażenie artystyczne.

V Termin zgłoszeń.
 Karty zgłoszeń wraz z kserokopią tekstów prosimy 
nadsyłać do 12 listopada na adres :

  MDK nr 1 ul. K. K. Baczyńskiego 3
  85 – 805 Bydgoszcz
  tel : 52-375-53-49/fax 52- 345-06-28
• Uczestnictwo w konkursie jest jednoczesnym zaakceptowaniem 
regulaminu oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację  
wizerunku i udostępnienie danych osobowych w celach informacji o  
konkursie i jego promocji .
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie z  
przyczyn od niego niezależnych.
regulamin dostępny na: www.mdk1.bydgoszcz.pl
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