REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
KASZËBSCZI EKO-ART I POLSKI EKO-ART 2020
Powiatowy Konkurs Recytatorski EKO – ART skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek kulturalnych powiatu chojnickiego.
Jego celem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno i rolę środowiska naturalnego w
życiu człowieka, na konieczność ochrony przyrody oraz pomoc w rozwoju zdolności
artystycznych wykonawców w dziedzinie sztuki recytacji – sztuki „żywego słowa”.
ZASADY ORGANIZACYJNE I REGULAMINOWE
I. Każdy uczestnik Konkursu zgłasza 1 utwór – wiersz lub prozę.
Utwory powinny być tematycznie związane ze środowiskiem naturalnym człowieka –
pięknem przyrody i jej ochroną. Łączny czas prezentacji nie może przekraczać 6 minut.
II. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach :
1) w języku kaszubskim
2) w języku polskim
III. Uczestnicy Konkursu będą oceniani w grupach wg kategorii wiekowej :
- szkoły podstawowe klasy I-III
- szkoły podstawowe klasy IV – VI
- szkoły podstawowe klasy VII - VIII
- szkoły ponadpodstawowe
IV. W każdej wersji- kaszubskiej lub polskiej- instytucja kierująca może dokonać zgłoszenia
maksymalnie 3 uczestników w danej kategorii wiekowej.
Eliminacji wstępnych dokonuje instytucja kierująca we własnym zakresie. Chojnickie
Centrum Kultury przeprowadza eliminacje powiatowe.
V. Zgłoszenie udziału
Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno zawierać:
1) plik video z nagraną prezentacją konkursową.
Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie utworów. W ramach możliwości
prosimy zadbać o dobrą słyszalność nagrania, realizować je w wytłumionym
pomieszczeniu. Na nagraniu przez cały czas trwania recytacji musi być widoczna cała
postać uczestnika Konkursu.
2) czytelnie wypełnioną i podpisaną Kartę Uczestnika Konkursu
Nagranie video z prezentacją recytacji wraz z dołączoną Kartą Uczestnika Konkursu prosimy
dostarczać do Chojnickiego Centrum Kultury:
- poprzez platformę WeTransfer.com na adres e.kerplik@ckchojnice.pl
- na trwałym nośniku pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:
Chojnickie Centrum Kultury
ul. Swarożyca 1
89-600 Chojnice
- osobiście do Chojnickiego Centrum Kultury w godzinach od 8:00-16:00.
Zgłoszenia należy składać do 23 października 2020 roku.

VI. Jury powołane przez Organizatorów oceniać będzie dobór repertuaru do wieku uczestnika
i tematyki konkursu, interpretację utworów, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny
prezentacji.
VII. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności
uniemożliwiające odtworzenie prezentacji.

za uszkodzone nośniki lub pliki

VIII Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 października 2020 roku. Organizatorzy
poinformują placówkę kierującą telefonicznie oraz e-mailem o dacie uroczystego wręczenia
nagrań i wyróznień.
IX. Laureaci Konkursu oraz osoby wyróżnione w każdej kategorii wiekowej otrzymają
dyplomy i nagrody rzeczowe. O formie i terminie uroczystego wręczenia nagród
Organizatorzy poinformują przedstawicieli instytucji kierujących telefonicznie oraz e-mailem.
X. Wyniki konkursu, nagrodzone i wyróżnione prezentacje zostaną opublikowane na stronie
internetowej, profilu Facebook oraz na kanale YouTube Organizatorów.
Wszystkie dokumenty i informacje znajdują się na stronie internetowej www.ckchojnice.pl
Szczegółowych informacji udziela Ewa Kerplik:
tel. 52 397 22 15 (w godz. 8:00-15:00),
e-mail: e.kerplik@ckchojnice.pl

Organizatorzy :
- Chojnickie Centrum Kultury
- Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Chojnice
Współorganizatorzy:
- Park Narodowy „Bory Tucholskie”
- Zaborski Park Krajobrazowy

