REGULAMIN
XII POWIATOWEGO KONKURSU MUZYCZNO-RECYTATORSKIEGO
organizowanego z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

,,Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej…”
(,,Nie pytaj o Polskę” Republika)

- refleksja o Polsce w poezji i w piosence.

Organizator:
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.
Patronat:
Instytut Pamięci Narodowej, Starosta Olkuski
Cele konkursu:
 Pobudzanie twórczej aktywności uczniów
 Uwrażliwienie na moc słowa pisanego
 Rozwijanie uzdolnień recytatorskich, wokalnych i muzycznych
 Popularyzacja poezji recytowanej i śpiewanej
 Docenianie wartości wolności, patriotyzmu w życiu człowieka
 Dostrzeganie inspirującej roli historii narodu w twórczości literackiej

Warunki uczestnictwa:
1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,
oddziałów gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu olkuskiego.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i powiatowego; przeprowadzony zostanie
w dwóch kategoriach: muzycznej i recytatorskiej.
3. Do części recytatorskiej należy przygotować dowolnie wybrany utwór poetycki, a do części
muzycznej dowolnie wybrany utwór muzyczny inspirowany tegorocznym hasłem konkursu.
4. Szkolny etap konkursu przeprowadzają nauczyciele przygotowujący uczniów w ich macierzystych
szkołach .
5. Finał powiatowy odbędzie się w dniu 15.11.2018r. o godzinie 9.00; uczestników należy zgłaszać
w terminie do 31.10.2018r. (telefon/fax: 643-14-90, e-mail: sekretariat@lo1.olkusz.pl).
6. W konkursie może uczestniczyć nie więcej niż 3 uczestników z danej szkoły w każdej kategorii.
Zespoły muzyczne mogą liczyć maksymalnie 3 osoby. Uczeń może wystąpić tylko w jednej
kategorii.
7. Uczestnicy konkursu, którzy mają podkłady muzyczne na płytach CD itp. proszeni są o przybycie
30 minut wcześniej celem ich sprawdzenia.

Nagrody i wyróżnienia:
 Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 Laureaci konkursu otrzymają dodatkowo jeden punkt przy rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych (warunek: wpisanie zdobytego tytułu na świadectwie ukończenia
gimnazjum).
Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców
uczniów na wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku ucznia w zakresie związanym
z przebiegiem konkursu.
Jury konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Regulamin konkursu i karta zgłoszenia uczniów dostępne są na stronie internetowej szkoły: lo1.olkusz.pl

