Dział Promocji i Kultury Urzędu Gminny w Piaskach, Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach zapraszają
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby niepełnosprawne z powiatu
gostyńskiego do udziału w:

17 Powiatowym Konkursie
Recytatorskim im. Kaspra Miaskowskiego
Patronat honorowy nad Konkursem sprawują:
Starosta Powiatu – Robert Marcinkowski
Wójt Gminy Piaski – Wiesław Glapka

REGULAMIN KONKURSU:
1. Cele konkursu:
Ideą przewodnią Konkursu jest chęć krzewienia oraz doskonalenia kultury polskiej i sztuki żywego słowa,
upowszechnianie poezji wśród młodzieży oraz integracja środowiska młodzieżowego.
Konkurs ma również umożliwić zapoznanie dzieci i młodzieży z literaturą pozaszkolną oraz postacią Kaspra
Miaskowskiego – poety XVI w. pochodzącego ze Smogorzewa.
Pragniemy również poprzez Konkurs poszerzyć bądź rozbudzić zainteresowania literackie wśród osób niepełnosprawnych.
2. Warunki uczestnictwa
Konkurs obejmuje uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz osoby niepełnosprawne z placówek na
terenie powiatu gostyńskiego. Warunkiem udziału w finale jest zaprezentowanie dwóch utworów, w tym obowiązkowo
przynajmniej fragmentu utworu autorstwa Kaspra Miaskowskiego, pochodzącego z opracowania wydanego przez Instytut
Badań Literackich PAN pt. Kasper Miaskowski „Zbiór Rytmów”,
które szkoły odebrały w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach.
Cyfrowa wersję tego dzieła znajduje się pod adresem: www.gokpiaski.webd.pl/zbior_rytmow.pdf
Tegoroczna edycja konkursu ma charakter wyjątkowy – zbiega się ze 100-leciem Niepodległości Polski.
Organizatorzy postanowili z tej okazji ufundować nagrodę specjalną dla najlepszego recytatora poezji o
charakterze patriotycznym. Zachęcamy zatem uczestników do wykorzystania w repertuarze recytatorskim
utworów o takim charakterze.
Czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut .
Konkurs odbywa się w czterech kategoriach:
- szkół podstawowych
- gimnazjów
- szkół ponadgimnazjalnych
- osób niepełnosprawnych
W każdej kategorii zostaną wręczone nagrody dla najlepszych recytatorów (3 miejsca + wyróżnienia). Przyznane zostaną
również: Nagroda Publiczności i Grand Prix konkursu.
3. Przebieg Konkursu
Konkurs składa się z dwóch etapów:
- etap eliminacyjny:
Eliminacje zostają przeprowadzone na poziomie szkół, które wyłaniają jednego przedstawiciela do etapu
finałowego.
- etap finałowy:
W etapie finałowym wezmą udział finaliści etapów szkolnych i finaliści placówek opiekuńczych.
Finał 17 Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Kaspra Miaskowskiego odbędzie się:
25 listopada 2018 r. (niedziela) o godz.13.00, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach.
4. Zgłoszenie finalisty (do wyboru: droga pocztowa lub elektroniczna):
Drogą pocztową: prosimy o przesłanie do dnia 13 listopada 2018 r. (jest to termin ostateczny, decyduje data
stempla pocztowego) wypełnionej i opieczętowanej karty finalisty na adres :
Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach, ul. Strzelecka 4, 63-820 Piaski,
koniecznie z dopiskiem „Konkurs Recytatorski”.
Drogą elektroniczną: prosimy zeskanować wypełnioną i opieczętowaną kartę finalisty do formatu pdf lub jpg i
przesłać na adres: miaskowski.konkurs@onet.pl (bez odstępów po kropkach)
do dnia 16 listopada 2018 r. (jest to termin ostateczny, decyduje data wysłania e-maila) w tytule wiadomości
prosimy koniecznie wpisać: „Konkurs Recytatorski”. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu wiadomości
odpowiemy odwrotnie, wpisując w treści odpowiedzi: „Potwierdzamy przyjęcie zgłoszenia”
Za wytypowanie recytatorów w kategorii niepełnosprawnych odpowiedzialne jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, które dokonuje grupowego zgłoszenia niepełnosprawnych recytatorów.
5. Informacje dodatkowe:
Organizatorzy nie zapewniają środków transportu oraz nie zwracają kosztów podróży.
Dla opiekunów zostaną przygotowane podziękowania. Informacji szczegółowych na temat Konkursu udziela od
poniedziałku do piątku:
Paweł Powicki
tel. stacjonarny: 65-57-19-071, tel. komórkowy:797-509-972
od poniedziałku do piątku w godz.10.00 - 15.00
Kartę finalisty można również pobrać z:
www.gokpiaski.webd.pl/karta_finalisty_2018.pdf

