1. Założenia programowe
 popularyzacja poezji i prozy traktującej o naszym regionie oraz upowszechnianie twórczości kujawskich
poetów i pisarzy,
 doskonalenie kultury żywego słowa,
 kształtowanie nawyków obcowania z literaturą.
2. Organizatorzy
Organizatorem eliminacji w rejonie inowrocławskim jest KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY
(ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław, tel./fax 52 357 52 13, e-mail: kck-inowroclaw@wp.pl)
Organizatorem ELIMINACJI dla uczestników z powiatów: radziejowskiego i włocławskiego
jest RADZIEJOWSKI DOM KULTURY w Radziejowie (ul. Objezdna 40, 88-200 Radziejów,
tel./fax 54 285 34 39, e-mail: radziejowskidomkultury@op.pl)
Organizatorem Finału jest KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY w Inowrocławiu.
3. Miejsce i termin imprezy
Eliminacje – sobota, 20 października 2018 r., godz. 10.00, Teatr Miejski, plac Klasztorny 2 w Inowrocławiu
Finał – sobota, 24 listopada 2018 r., godz. 10.00, Teatr Miejski, plac Klasztorny 2 w Inowrocławiu
4. Warunki udziału w Konkursie






uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież klas: IV-VI SP (I kategoria wiekowa), VII-VIII SP i III
gimnazjum (II kategoria wiekowa) oraz szkół średnich (III kategoria wiekowa);
wykonawcą jest jedna osoba – nie może to być duet, grupa dzieci czy też mały zespół teatralny;
każdy uczestnik eliminacji i finału prezentuje dwa utwory poetyckie lub jeden utwór poetycki i jeden
fragment prozy z literatury traktującej o naszym regionie, bądź też będące autorstwa poetów i pisarzy
kujawskich (łączny czas prezentacji nie powinien przekroczyć 7 minut);
karty zgłoszeniowe należy dostarczyć lub nadesłać – faxem, e-mailem lub tradycyjną drogą pocztową
- na adres Kujawskiego Centrum Kultury w terminie do 15 października 2018 r. z dopiskiem BECIŃSKI;
w eliminacjach w Inowrocławiu mogą wziąć udział maksymalnie trzy osoby reprezentujące placówkę
(szkołę, organizację, stowarzyszenie, instytucję kultury).

5. Kryteria oceny uczestników Konkursu, nagrody
 Jury powołane przez Organizatora będzie oceniać prezentacje według następujących kryteriów:
dobór repertuaru, interpretacja wybranych tekstów, kultura żywego słowa, oddziaływanie
na odbiorcę, ogólny wyraz artystyczny,
 Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowy dobór repertuaru, który powinien być
zgodny z wiekiem wykonawcy i nie powinien przekraczać Jego możliwości odtwórczych,
 Prosimy nie stosować zabiegu teatralizacji,
 dla uczestników przygotowujemy dyplomy, zaś dla laureatów również nagrody rzeczowe.

Uczestnicy finału prezentują utwory, które przedstawili podczas eliminacji,
nie dopuszcza się zmiany repertuaru.
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!
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