Regulamin Prezentacji Recytatorskich
Turniej Artystyczny Młodych

„CZTERY PORY ROKU 2015”
1. Prezentacje Recytatorskie „Cztery Pory Roku – 2015” jest imprezą cykliczną,
adresowaną do utalentowanej młodzieży.
2. Organizatorem turnieju jest: Klub śrubka, Żywiec, ul. Grunwaldzka 13.
3. Celem Prezentacji jest pobudzenie utalentowanej młodzieży do rozwoju
autentycznych, indywidualnych predyspozycji artystycznych, jak
i zaproponowanie form kulturalnego spędzania wolnego czasu przez wrażliwą
artystycznie młodzież poza ośrodkami szkolnymi, w środowisku zamieszkania.
4. Uczestnikiem prezentacji może być uczeń gimnazjum lub szkoły średniej
przygotowujący na spotkanie dowolny w treści, repertuar. W każdej edycji
prezentowany musi być odmienny repertuar. Formy prezentowanego
programu obejmować winny nowy, nie prezentowany w poprzednich edycjach
turnieju,
repertuar :
- 1 wiersz,
- 1 fragment prozy,
5. Czas prezentacji od 7 do 10 minut. Prezentacje dokonane w czasie
odbiegającym od regulaminowego nie będą brały udziału w głosowaniu.
6. Ogranicza się liczbę uczestników prezentacji do 20 recytatorów. Decyzję
w tym zakresie podejmują organizatorzy.
7. Prezentacje Recytatorskie „Cztery Pory Roku” -.odbywają się
w poniższych terminach:
LATO
- 26.09.2015 r. – godz. 10.00
JESIEŃ - 5.12.2015 r. – godz. 10.00
8. Zgłoszenia udziału w imprezie uczestnicy imprezy dokonują w terminie 15 dni
przed planowaną imprezą: 11 września 2015 r., 20 listopada 2015 r., na
karcie recytatora, w biurze Klubu śrubka, Żywiec, ul. Grunwaldzka 13.
(regulamin, karta zgłoszenia do pobrania na: www.srubka.zywiec.org.pl
9. Oceny wyników dokonują wyłącznie uczestnicy, przyznając w głosowaniu
tajnym publiczności:

„LAUR ERATO”
10. W głosowaniu uczestnicy nie mogą przyznać sobie wyróżnienia pod
groźbą eliminacji uczestnika ze współzawodnictwa.
Dla wszystkich recytatorów biorących udział w publicznej prezentacji przewidziano
dyplomy i upominki książkowe.
ORGANIZATORZY
Żywiec, listopad 2014 r.

Turniej Artystyczny Młodych „Cztery Pory Roku 2015”
Regulamin Impresji plastycznych
1. Cele:
- proponowanie młodzieży zainteresowanie się tematyką sztuk pięknych,
- promowanie postaw innowacyjnych,
- popularyzowanie wiedzy o różnych formach wyrazu artystycznego w plastyce
(malarstwo sztalugowe, rysunek).
2. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Inspiracje plastyczne skierowane są do utalentowanej młodzieży gimnazjalnej
i licealnej.
2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, (ołówek, kredka, pastele,
farby olejne, akwarele, akrylowe, tempery, gwasze, plakatowe).
3. Prace powinny być wykonane na papierze w formacie maksimum A1.
4. Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie 2 prace.
5. Czas realizacji pracy 3 godz.
Termin edycji
- LATO
- 26.09.2015 r. godz. 10.00
- JESIEŃ - 5.12.2015 r. godz. 10.00
6. Prace powinny być każdorazowo zgodne z założeniami spotkania ustalonymi przez
prowadzącego.
8. Każda praca powinna być na odwrocie oznaczona imieniem i nazwiskiem adresem..
7. Udział w spotkaniu jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: wystawie tematycznej,
używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do
rozpowszechniania (np. nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do
pamięci komputera.
8. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.
9. Osoby biorące udział wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich
danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych
osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
10. Zgłoszenia uczestnictwa w „zmaganiach” należy składać na „karcie zgłoszeń” do dnia
15 dni przed planowaną imprezą: 11 września, 2015 r., 20 listopada 2015 r.,
na karcie recytatora, w biurze Klubu śrubka, Żywiec, ul. Grunwaldzka 13. (regulamin,
karta zgłoszenia do pobrania na: www.srubka.zywiec.org.pl
11. Ogranicza się liczbę uczestników do 15 osób. Decyzję w tym zakresie podejmują
organizatorzy.
3. OCENA PRAC
1.Oceny prac plastycznych dokonują uczestnicy, przyznając w tajnym głosowaniu:

PALETĘ LEONARDA
Z procesu oceny wyklucza się przypadki głosowania na własną pracę autora.
4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów, wyróżnień następuje każdorazowo po
wyłonieniu w tajnym głosowania laureata w sali zajęć. Lista uczestników osób
zostanie opublikowana na stronie www.srubka.zywiec.org.pl
5 .NAGRODY
1. Przewidziano nagrodę główną: „PALETĘ LEONARDA” oraz dyplomy i upominki
książkowe dla wszystkich uczestników.
2. Decyzje regulaminowe są ostateczne.
ORGANIZATORZY
Żywiec, listopad 2014 r.

Turniej Artystyczny Młodych „Cztery Pory Roku 2015”
Regulamin konkursu na formę literacką
Organizator:


Klub „Śrubka” w Żywcu, Stowarzyszenie Kulturalne „prowincja” – Żywiec.

Cele konkursu:




Rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnionych młodych ludzi.
Pobudzanie twórczego myślenia.
Mobilizowanie do samodzielnej pracy.
Integrowanie środowisk edukacyjnych powiatu.



W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych powiatu żywieckiego.


Uczestnicy konkursu:

Zasady konkursu:





Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie niżej wymienionej formy literackiej o dowolnej tematyce
w kolejnych edycjach: lato – wiersz, jesień - opowiadanie.
Praca konkursowa nie może przekroczyć trzech stron maszynopisu (czcionka Times New Roman
o rozmiarach 12).
Pracę konkursową, opatrzoną godłem (pseudonimem) należy wysłać na adres Klub Śrubka, ul. Grunwaldzka
13, 34-300 Żywiec z dopiskiem konkurs na najciekawszą formę literacką, w czterech egzemplarzach
w terminach:

- LATO
- JESIEŃ







- 11.09.2015 r.
- 20.11.2015 r.

Autor zobowiązany jest podać w osobnej kopercie, również opatrzonej godłem, dane personalne (imię
i nazwisko, adres prywatny, adres szkoły, telefon kontaktowy, email).
Uczestnicy piszą pracę samodzielnie, a ich praca musi być oryginalna i nigdzie wcześniej niepublikowana
oraz nie nagradzana.
Autorzy udzielają zgody organizatorom konkursu na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części,
wykorzystanie przysłanych prac w różnych publikacjach.
W przypadku przyznania nagrody, uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska,
szkoły uczestników konkursu.
Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac oraz nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne
uszkodzenia lub zniszczenia powstałe wskutek złego zabezpieczenia przesłanych materiałów.
Złożenie pracy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

Sposób i termin ogłoszenie wyników:
Ogłoszenie wyników nastąpi w czasie spotkań finałowych poszczególnych edycji:
o LATO
- 26.09.2015 roku – WIERSZ,
o JESIEŃ - 5.12.2015 roku – KARTKA Z DZIENNIKA

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Klubu Śrubka w Żywcu
(www.srubka.zywiec.org.pl)

Odbiór nagród i wyróżnień osobiście w wyznaczonym terminie. Nie przewiduje się przesyłania nagród
i dyplomów drogą pocztową.

Decyzje jury są ostateczne.

Kryteria oceny prac konkursowych
 W pracach konkursowych oceniane będą: zgodność z tematem i cechami gatunkowymi.
Nagrody:

„PIÓRKO PEGAZA”



Przewiduje się symboliczną nagrodę główną




Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom i nagrodę książkową.
Nagrody zostaną wręczone:
26 września 2015 roku – edycja WIERSZ,
5 grudnia 2015 roku – edycja KARTKA Z DZIENNIKA,
każdorazowo o godz.13.00 w Klubie Śrubka w Żywcu.

oraz wyróżnienia.

ORGANIZATORZY
Żywiec, listopad 2014 r.

