VI POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI I POEZJI ŚPIEWANEJ
„PODRÓŻE Z HERBERTEM”
POD PATRONATEM STAROSTY SŁUPSKIEGO

Mamy zaszczyt zaprosić uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych
oraz uczniów szkół ponadpodstawowych Słupska i powiatu słupskiego do udziału
w VI Powiatowym Konkursie Recytatorskim i Poezji Śpiewanej „Podróże z Herbertem”.

Organizator
V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku
Cele
1. Popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta.
2. Rozwijanie umiejętności interpretacyjnych.
3. Uwrażliwianie młodzieży na wartości etyczne i estetyczne wpisane w literaturę.
4. Rozwijanie uzdolnień w zakresie recytacji i śpiewu.
Regulamin
1. Konkurs adresowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów
szkół ponadpodstawowych Słupska i powiatu słupskiego.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch odrębnych kategoriach:
a) recytatorskiej,
b) poezji śpiewanej.
3. Uczestnicy zostaną ocenieni w dwóch kategoriach wiekowych:
a) uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych,
b) uczniowie szkół ponadpodstawowych.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaprezentowanie jednego utworu poetyckiego
lub fragmentu prozy Zbigniewa Herberta. Czas wykonania nie powinien przekraczać 5 minut.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie nagrania wideo (w formie linku do
nagrania) z własną prezentacją wybranych utworów wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (w
formie skanu lub zdjęcia):
• na adres mailowy 5lo@5lo.slupsk.pl

Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej szkoły: www.5lo.slupsk.pl w zakładce
‘konkurs’.
Utwory prezentowane w nagraniu muszą być dobrze słyszalne; format nagrania: .mov, .mp4,
.avi, MPEG-4.
Link do nagrania należy przesłać w jednym mailu wraz z kartą zgłoszenia.
Plik z nagraniem musi mieć w nazwie imię i nazwisko uczestnika. W tytule maila należy
również podać imię i nazwisko uczestnika.
Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia tradycyjną drogą pocztową (karta zgłoszenia
wraz z płytą z nagraniem opisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika) na adres:
• V Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta
ul. Deotymy 15 A
76-200 Słupsk
Z dopiskiem: KONKURS RECYTATORSKI I POEZJI ŚPIEWANEJ
6. Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z nagraniem do 6 kwietnia 2022 r.
7. Jury oceni prezentację każdego Uczestnika na podstawie nadesłanych nagrań wg
następujących kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja tekstu, warunki głosowe, ogólny
wyraz artystyczny.
8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej V LO oraz na oficjalnym
profilu Organizatora na portalu Facebook w dniu 30 kwietnia 2022 r. wraz z podaniem
danych laureatów (imię, nazwisko, wiek, szkoła). Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i
dyplomy.

Uwaga!
Do konkursu może przystąpić maksymalnie trzech uczestników z jednej szkoły.

PATRONAT I INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

