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Dofinansowano ze œrodków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
 pochodz¹cych z Funduszu Promocji Kultury



 “...S³owo- jest czynu testamentem...”
                                              (-) Cyprian Kamil NORWID 

Cele konkursu:

- popularyzacja twórczoœci Cypriana Kamila Norwida i pokazanie go jako    
  cz³owieka, Polaka, patrioty, chrzeœcijanina i Europejczyka,
- uczczenie dwusetnej rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida,
- rozbudzanie uczuæ patriotycznych, 
- popularyzowanie piêkna i kultury narodowej,
- pobudzenie wra¿liwoœci i aktywnoœci twórczej,
- promowanie talentów poprzez autoprezentacjê.
  

Uczestnicy konkursu: 

Konkurs przeznaczony jest dla osób powy¿ej 12 roku ¿ycia:
- bior¹cych udzia³ indywidualnie
- reprezentuj¹cych  szko³y,  œwietlice,  placówki kultury, placówki   
   wychowawcze, placówki wychowania pozaszkolnego  itp.

Warunki udzia³u:

Warunkiem udzia³u bêdzie przes³anie czytelnie wype³nionej karty zg³oszenia
do dnia 15.10.2021, na adres mailowy zastow@wck-wawer.pl z dopiskiem 
konkurs recytatorski.

Uczestnicy startuj¹ w trzech kategoriach wiekowych:
- 12-16 lat,
- 17-19 lat, 
- 20 lat i powy¿ej.
 Ka¿dy uczestnik mo¿e zg³osiæ tylko jeden utwór, którego czas recytacji 
bêdzie wynosi³ do 4 minut.
Przes³uchania konkursowe odbêdê siê w sobotê 6.11.2021 
w Filii Zastów w Warszawie, przy ulicy Lucerny 13.
Godziny przes³uchañ i kolejnoœæ zostan¹ podane 20.10.2021

Profesjonalne jury powo³ane przez organizatora bêdzie zwracaæ uwagê na:
- dobór utworu,
- interpretacjê utworu,
- kulturê i  wyrazistoœæ s³owa (dykcjê),
- oryginalnoœæ prezentacji. 

Nagrody:

W ka¿dej kategorii wiekowej zostanie przyznane I, II, III miejsce. 
Laureaci wszystkich miejsc otrzymaj¹ dyplomy i nagrody rzeczowe.

Uwagi:

Jury zastrzega sobie prawo do innego podzia³u miejsc i nagród.

Udzia³ w konkursie jest równoczeœnie zgod¹ na filmowanie, fotografowanie, 
bezp³atn¹ publikacjê wystêpów jak i bezp³atn¹ publikacjê, upublicznianie 
wizerunku na stronach internetowych, gazetach itp. promuj¹cych dzia³alnoœæ
kulturaln¹.   

Organizator ze wzglêdu na sytuacjê zwi¹zan¹ z pandemi¹ zastrzega sobie 
mo¿liwoœæ przeprowadzenia konkursu w formie online.

Przes³anie karty zg³oszeniowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 
regulaminu w ca³oœci.

Postanowienia jury s¹ ostateczne.

Sprawy nie ujête w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Lista Laureatów i godzina wrêczenia nagród zostanie zamieszczona w dniu   
9.11 2021 r. (wtorek) na naszej stronie internetowej 

 
Gala wrêczenia nagród odbêdzie siê w dniu 
 (sobota) w Filii Zastów WCK w Warszawie, przy ulicy Lucerny 13
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