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regulamin
1. Organizatorem XXVIII Ba³uckich Spotkañ Recytatorów jest
Centrum Edukacji Kulturowej „Na ¯ubardzkiej”.

11. Instytucje zg³aszaj¹ce recytatorów do udzia³u w Spotkaniach oraz rodzice i recytatorzy wyra¿aj¹ zgodê na rejestracjê prezentacji przez media, na wspó³czeœnie dostêpnych noœnikach obrazów i dŸwiêków oraz na ich
wykorzystanie przez organizatora – bez roszczeñ finansowych z tym zwi¹zanych.

2. Celem Spotkañ jest:
- stworzenie sytuacji i optymalnych warunków dla wyzwalania, pog³êbiania dyspozycji i umiejêtnoœci twórczych uczestników;
- umo¿liwienie wymiany doœwiadczeñ miêdzy uczestnikami, instruktorami, nauczycielami;
- inspirowanie poszukiwañ repertuarowych;
- podniesienie poziomu umiejêtnoœci warsztatowych recytatorów;
- popularyzacja kultury ¿ywego s³owa wœród dzieci i m³odzie¿y.

12. Uczestnicy Spotkañ wyra¿aj¹ zgodê na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na fotografiach
wykonanych podczas udzia³u w projekcie. Wizerunek
ten mo¿e zostaæ wykorzystany wy³¹cznie w publikacjach
metodycznych, promocyjnych i reklamowych BOK oraz
na stronach internetowych projektu.

3. W Spotkaniach mog¹ uczestniczyæ recytatorzy w wieku
11-16 lat.

13. Ostateczna interpretacja regulaminu nale¿y do organizatora.

4. Uczestnicy prezentuj¹ dowolnie prozê lub poezjê w czasie do 5 minut (1 wybrany utwór).

14. Karta zg³oszenia dostêpna na stronie:
www.bok.lodz.pl (wydarzenia - Na ¯ubardzkiej)

5. Recytatorzy wystêpuj¹ indywidualnie, bez akompaniamentu i podk³adu muzycznego.
6. Rada Artystyczna wyró¿ni najciekawsze prezentacje bior¹c pod uwagê dobór repertuaru, dba³oœæ o s³owo, interpretacjê oraz ogólne wra¿enie artystyczne.
7. Organizatorzy mog¹ wyró¿niæ za realizacjê celu Spotkañ
nauczycieli, instruktorów oraz patronuj¹ce recytatorom
szko³y i instytucje.

program
01.03 / 17.00 KONSULTACJE
recytatorzy i nauczyciele
08.03 / 17.00 WARSZTATY
recytatorzy i nauczyciele

8. Recytatorzy wyró¿nieni przez Radê Artystyczn¹ bior¹
udzia³ w Wieczorze Poetyckim pt: “Refleksje i Nastroje”
podsumowuj¹cym Spotkania.

11.03 / 10.00 PREZENTACJE RECYTATORÓW
uczniowie w wieku 11-13 lat

9. W przypadku du¿ej iloœci zg³oszeñ organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych
kwalifikacji.

12.03 / 10.00 PREZENTACJE RECYTATORÓW
uczniowie w wieku 14-16 lat

10. Wype³nione i podpisane karty zg³oszeñ wed³ug wzoru
nale¿y dostarczyæ w terminie do 22 lutego 2019
do sekretariatu Centrum Edukacji Kulturowej „Na ¯ubardzkiej", 91-022 £ódŸ, ul.¯ubardzka 3,
zubardzka@bok.lodz.pl, www.bok.lodz.pl
informacje: Dorota Radziewicz tel: 42 651 67 47

15.03 / 15.00 SPOTKANIE WARSZTATOWE
wyró¿nieni recytatorzy
/ 18.00 REFLEKSJE I NASTROJE
Wieczór Poetycki
oraz podsumowanie Spotkañ

