REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO Z FRAGMENÓW TWÓRCZOŚCI JOSEPHA CONRADA KORZENIOWSKIEGO
"Daj mi właściwe słowo i odpowiedni akcent, a poruszę świat."  J.C. Korzeniowski
I. Cele konkursu
1. Popularyzacja twórczości Josepha Conrada Korzeniowskiego.
2. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego czytelnictwa.
3. Doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów.
4. Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego
II. Organizator
Biblioteka ZSP nr 2 RCKUiP im. T. Kościuszki w Łowiczu, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
III. Patronat
Konkurs pod patronatem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu.
IV. Zasady uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych,  z terenu powiatu łowickiego.
2. Repertuar recytatora stanowi wybrany samodzielnie fragment z dowolnego utworu autorstwa Josepha Conrada Korzeniowskiego. Czas prezentacji utworu nie może przekroczyć 5 minut.
3. Każda z placówek może zgłosić maksymalnie jednego recytatora. W przypadku dużej liczby chętnych, prosimy o przeprowadzenie eliminacji wewnętrznych. Zgłoszenia należy dokonać na adres: steraolga@gmail.com, podając imię i nazwisko uczestnika, szkołę, tytuł utworu oraz imię i nazwisko opiekuna. (Proszę o podpisanie własnoręczne przesłanych zgłoszeń przez uczestników i Ich opiekunów.) Termin zgłoszeń upływa  1 grudnia 2017 roku.
III. Kryteria oceny
Oceny prezentacji konkursowych dokona niezależne jury, powołane przez Organizatorów,
według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru,
- dostosowanie tekstów do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora,
- interpretacja utworów,
- kultura mowy,
- ogólny wyraz artystyczny.
V. Przebieg konkursu
Konkurs rozpocznie się o godzinie 10.00, w dniu 4.12.2017 roku, w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu. 
VI. Nagrody
Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy   regulamin   jest   jedynym   dokumentem   określającym   zasady przeprowadzenia  konkursu.
2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zamieszczenia  w  Internecie  i  w  prasie  imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji o laureatach konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie konkursu.
5. Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
6. Wszelkich  informacji  dotyczących przebiegu konkursu udzielamy telefonicznie, poprzez kontakt z biblioteką szkolną.
7. Wszelką korespondencję związaną z przebiegiem konkursu należy kierować na adres: steraolga@gmail.com.

Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.


