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Regulamin Gminnego Konkursu Recytatorskiego
„PAMIĘTAMY”

                                                                                                                                        

 1. Organizatorem  konkursu  jest  
Hufiec ZHP Mosina.  

 2. Konkurs  odbywa  się  pod  Patronatem
Burmistrza Gminy Mosina. 

 3. Celem konkursu jest:

-  przybliżenie  uczestnikom  dorobku
polskich  poetów,  kreowanie
wrażliwości  artystycznej  i  dobrego
smaku  oraz  doskonalenie  warsztatu
recytatorskiego i kultury żywego słowa.

–  przybliżenie  uczestnikom  tematyki
zaborów,  Powstania  Wielkopolskiego,
okresu  I  wojny  Światowej,  okresu
międzywojennego  oraz  poezji
współczesnej  mówiącej  o  tych
okresach.

 4. Uczestnikami konkursu są:

a) uczniowie  szkół  podstawowych  z  terenu gminy  Mosina,  będący  laureatami
eliminacji szkolnych. Do konkursu gminnego szkoła może zgłosić 3 osoby (po
maksymalnie jednej osobie z każdej kategorii wiekowej),

b) osoby  ze  szkół  średnich,  osoby  pełnoletnie  z  terenu  Gminy  Mosina,  które
zgłaszają się indywidualnie.

 5. Konkurs przebiega w czterech kategoriach wiekowych:

 Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych – klasy I – III;

 Kategoria II – uczniowie szkół podstawowych – klasy IV –VI; 
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 Kategoria III – uczniowie szkół podstawowych  - klasy VII – VIII;

 Kategoria IV OPEN– osoby ze szkół średnich oraz osoby pełnoletnie, w tym
nauczyciele.

 6. Gminny Konkurs Recytatorski w Mosinie odbędzie się 17 listopada br. O dokładnym
harmonogramie  poinformujemy zgłoszone szkoły  oraz  uczestników z  kategorii
OPEN do 7 listopada br. 

 7. Organizator  nie  pobiera  od  uczestników  żadnych  opłat. Konkurs  jest
organizowany ze środków Hufca ZHP Mosina, Gminy Mosina.

 8. Uczestnicy  przygotowują  do  prezentacji  jeden  wiersz, którego  wykonanie  nie
może  przekroczyć  5 minut.  Wiersz  powinien  mieć  charakter  patriotyczny.
Tematyka  wiersza  to  okres  zaborów,  okres  I  wojny  światowej,  okres
międzywojenny, Powstanie Wielkopolskie, wiersze współczesne mówiące o tych
okresach.

 9. ZGŁOSZENIA w kategoriach dla uczniów szkól podstawowych:

 9.1. do  10  października  za  pośrednictwem  internetowego  „formularza
zgłoszenia  szkoły" czekamy na  zgłoszenia  od  szkół,  które  przystąpią  do
konkursu  i  przeprowadzą  u  siebie  eliminacje  (potrzebne  dane:  nazwa
szkoły,  imię  i  nazwisko  nauczyciela,  który  z  ramienia  szkoły  dokonuje
zgłoszenia, adres mailowy do nauczyciela, przewidywania co do kategorii,
w  których  szkoła  wytypuje  uczniów),  zgłoszenia  będą  potwierdzane
mailem zwrotnym. 

 9.2. do  31  października  za  pośrednictwem  internetowego  „formularza
zgłoszenia  uczestnika  ze  szkoły” czekamy  na  informację  od  szkół  o
osobach,  które  przystąpią  do  konkursu  (potrzebne  dane:  nazwa  szkoły,
imiona i nazwiska uczniów wytypowanych w poszczególnych kategoriach,
autor  wiersza,  tytuł  wiersza.  Zgłoszenia  będą  potwierdzane  mailem
zwrotnym. 

 10. ZGŁOSZENIA  w  kategorii  OPEN  można  przesyłać  do  31  października za
pośrednictwem  internetowego   formularza (potrzebne  dane:  imię  i  nazwisko
uczestnika,  adres mailowy  do  kontaktu, telefon, autor  wiersza,  tytuł  wiersza.
Zgłoszenia będą potwierdzane mailem zwrotnym. 

 11. Wszelkie  informacje  o  konkursie  dostępne  są  na  stronie  internetowej
www.zhpmosina.pl. Konkurs będzie relacjonowany w mediach. 
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 12.JURY, powołane przez organizatora konkursu będzie oceniać:

 dobór  repertuaru  –  dostosowany  do  umiejętności  i  zainteresowań
recytatora, samodzielność;

 interpretację  –  zrozumienie  tekstu,  umiejętność  przekazania  intencji  i
emocji;

 kulturę słowa – poprawność techniczna (dykcja), umiejętne operowanie

 melodię  tekstu;

 ogólny wyraz artystyczny                                                                                    

 13. Hufiec ZHP Mosina przewiduje nagrody dla pierwszych trzech miejsc  w każdej
kategorii. Nagrody będą wręczane według werdyktu jury. 

 14. Administratorami  danych  osobowych  jest  Związek  Harcerstwa  Polskiego  oraz
wszystkie Chorągwie Związku Harcerstwa Polskiego. Dane kontaktowe oraz adres
każdego  ze  Współadministratorów  dostępny  jest  na  stronie  internetowej
https://bip.zhp.pl.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  nawiązania  i
utrzymywania  kontaktu  mailowego,  w  tym  kontaktu  w  związku  z  podjętą  ze
Współadministratorami  współpracą  lub  korespondencją  z  danym
Współadministratorem/Współadministratorami.  Szczegółowe  informacje
dotyczące  przetwarzania  danych  osobowych  przez  Współadministratorów
znajdują  się  pod  adresem  www.zhp.pl/rodo lub  na  stronach  poszczególnych
Współadministratorów. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się
bezpośrednio  ze  Współadministratorem.  Kontaktować  się  można  również
bezpośrednio  z  wyznaczonym  przez  nas  inspektorem  ochrony  danych  pod
adresem zhp-iodo@rt-net.pl, rodo@zhp.pl.

 15.Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  niewielkich  zmian  w  regulaminie.
Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z uczestnictwem w
konkursie (np. dojazd). Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat od uczestników
i szkół. 
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