Regulamin konkursu recytatorskiego
Romantyczna wiosna z Norwidem
maj - czerwiec 2021 r.
Konkurs organizowany jest w ramach obchodów
Roku Norwida, w 200. rocznicę urodzin twórcy.

I Organizator
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Ciechanowie, ul. M. Kopernika 7, 06-400 Ciechanów.
II Cele konkursu:
1. uczczenie 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida,
2. rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji,
3. upowszechnianie kultury żywego słowa,
4. rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności
recytatorskich.
III Zasady uczestnictwa
1. Konkurs organizowany jest dla słuchaczy Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Ciechanowie.
2. Zadaniem konkursowym jest nagranie w formie audiowizualnej recytacji
z pamięci dowolnego utworu Cypriana Kamila Norwida oraz przesłanie
nagrania lub linku do nagrania do 30 maja 2021 r. na adres:
biblioteka@cku-ciechanow.pl
3. W regulaminowym czasie uczestnik może zaprezentować nie więcej niż
dwa utwory albo fragmenty wybranego tekstu.

4. Recytacja utworu powinna trwać przynajmniej 3 minuty i nie może
przekroczyć 5 minut.
5. Dopuszcza się korzystanie przez uczestnika w trakcie recytacji z tekstu
utworu, ale za takie wystąpienie otrzyma mniej punktów.
6. Uczestnik ma obowiązek w tytule wiadomości e-mail wpisać: Konkurs.
7. Uczestnik w treści wiadomości e-mail ma obowiązek:
1. podać tytuł recytowanego utworu/ utworów Cypriana Kamila Norwida,
2. podać swoje dane do identyfikacji (imię, nazwisko, semestr,
nr telefonu),
3. dodać link lub załączyć filmik.
IV Kryteria oceny recytacji:
1.
2.
3.
4.
5.

dobór repertuaru,
znajomość tekstu,
interpretacja utworu,
artykulacja i intonacja,
ogólne wrażenie artystyczne.

V Przebieg konkursu
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. Konkurs przebiegać będzie w jednej kategorii obejmującej wszystkich
uczestników.
3. Powołane przez Organizatora Komisja konkursowa wyłoni trzech laureatów,
którzy otrzymają nagrody.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi do 8 czerwca 2021 r. za pośrednictwem strony
internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie
oraz dziennika elektronicznego.
5. O terminie i sposobie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni
mailowo lub telefonicznie.
VI Pozostałe ustalenia
1. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady
konkursu.
3. Przesłanie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie
oraz do odwołania lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
5. Zgłoszenia niezgodne z wytycznymi Regulaminu będą dyskwalifikowane.
6. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela bibliotekarz CKU
w Ciechanowie za pośrednictwem poczty e-mail lub dziennika
elektronicznego.

