XI KONKURS RECYTATORSKI
‘MIEJSCE NA WIERSZ’ 2014
REGULAMIN
1.

Konkurs recytatorski jest imprezą otwartą. Do udziału w konkursie
z a p r a s z a m y młodzież szkół gimnazjalnych i szkół średnich .

2.

Re p e r t u a r konkursowy: Każdy recytator do finałowego koncertu
przygotowuje dwa utwory poetyckie Autorów swojego Regionu.

3

Do konkursu zapraszamy młodzież szkół polskich z Estonii, Litwy, Łotwy,
Białorusi i Ukrainy. Polską Szkołę tych krajów może reprezentować trzech
recytatorów.

4.

W koncercie finałowym z Polski, Szkołę reprezentować może dwóch
recytatorów – laureatów eliminacji środowiskowych. Eliminacje środowiskowe
- 16 maja 2014 r.

5.

Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 23 maja 2014 roku tylko na
Załączonym druku.

6.

Zgłoszenia przesyłamy na adres organizatorów:
„MIEJSCE NA WIERSZ” Stowarzyszenie Wspólnota Polska
Oddział Łomża . ul. Kopernika 9 18-400 Ł o m ż a
lub emailem : logoslomza@wp.pl lub wspolnota-polska@wp.pl

7.

KONCERT FINAŁOWY XI KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„MIEJSCE NA WIERSZ” ODBĘDZIE SIĘ 6 CZERWCA 2014 ROKU
W KLUBIE WOJSKOWYM ŁOMŻA. OTWARCIE KONKURSU GODZ. 10,00

8

Recytatorzy i Opiekunowie na konkurs recytatorski przyjeżdżają na koszt Placówki
delegującej.

9

Wszyscy recytatorzy koncertu finałowego otrzymają pamiątkowe dyplomy, najlepsi
Wykonawcy uhonorowani będą nagrodami i upominkami. Nauczyciele otrzymają
pamiątkowe dyplomy za przygotowanie młodzieży do konkursu.

10 Recytatorów oceniać będzie cztero-osobowe jury. Skład jury ogłosimy w dniu otwarcia
imprezy.
11 Szczegółowe informacje o konkursie uzyskać można telefonicznie:
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska
tel: 086 216-75-31.
e-mail: wspolnota-polska@wp.pl
Teatrzyk żywego słowa „LOGOS” tel: 512-580-262 e-mail: logoslomza@wp.pl
12 Recytatorów i opiekunów koncertu finałowego Stowarzyszenie Wspólnota Polska
zaprasza na jednodniową wycieczkę do Niepokalanowa – Sanktuarium Św.
Maksymiliana i do Warszawy. Szczegółowy program podamy podczas konkursu.
12 Bardzo prosimy o przysyłanie zgłoszeń konkursowych w wyznaczonym terminie,
prosimy o czytelne wypełnianie zgłoszeń.
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