INTERPRETACJE DZIECIĘCE
XXXIII EDYCJA KONKURSU
„WIERSZE ZE SMAKIEM”
Główną ideą konkursu jest stworzenie możliwości
publicznego zaprezentowania zdolności
recytatorsko-teatralnych dzieci
CELE KONKURSU :





propagowanie poezji i prozy o dużych walorach literackich
wspieranie dzieci w dziedzinie interpretacji tekstu
rozwijanie i promowanie utalentowanych dzieci
wymiana doświadczeń

REGULAMIN 2018:
1.

Repertuarem konkursowym powinny być wiersze lub fragmenty prozy, w których dziecko będzie mogło wyrazić siebie
w utworach przedstawiających tematykę konkursu („wiersze ze smakiem”)
2. Wykonawca może posługiwać się rekwizytem, strojem charakterystycznym, gestem itp.
3. Czas występu jednego uczestnika nie powinien przekraczać 3 minut
4. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
 grupa A: 6 - 8 lat
 grupa B: 9 - 11 lat
5. W konkursie oceniane będą występy indywidualne
6. Uczestnicy przygotowują jeden tekst
7. Każda ze szkół typuje dowolną ilość uczestników
8. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w terminie do 23 marca 2018 dokładnie wypełnionej Karty Zgłoszenia.
Od tego dnia uczestnicy nie mogą zmieniać repertuaru. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
9. Kartę Zgłoszenia prosimy przesłać drogą mailową na adres: interpretacjemdk@gmail.com lub dostarczyć na recepcję
MDK-Krzyki: MDK-KRZYKI UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 190, 53–139 WROCŁAW Z DOPISKIEM NA KOPERCIE „INTERPRETACJE”
10. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
 Etap I  Eliminacje do finału MDK- Krzyki: 24 i 25 kwietnia 2018
 Etap II  Finał MDK-Krzyki: 12 maja 2018
11. Dla laureatów ufundowane będą nagrody
12. O przyznaniu nagród decyduje Jury XXXIII Konkursu Interpretacje Dziecięce

INFORMACJE DODATKOWE:


Szczegółowe informacje o godzinach przesłuchań podczas I etapu dla poszczególnych szkół oraz finalistach
uczestniczących w II etapie będzie można uzyskać pod numerami telefonów (71) 725 95 63, (71) 798 67 43
i na stronie: www.mdk-krzyki.pl w zakładce konkursy



Po pierwszym etapie jury wyłoni ok. 20 finalistów



Wpisowe jednego uczestnika wynosi 10,00 zł. Wpłaty dokonują nauczyciele lub rodzice w Biurze Organizacyjnym
MDK-Krzyki przed przystąpieniem do Etapu I eliminacji w dniu konkursu 24 i 25 kwietnia 2018



udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Rodzica/Opiekuna prawnego na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika oraz publikacji imienia i nazwiska dziecka w harmonogramie przesłuchań na stronie internetowej na
potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08. 1997 rok Dz. U. Nr 133 poz.833 z
późniejszymi zmianami)

Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław - Krzyki,
ul. Powstańców Śląskich 190, 53 - 13 Wrocław,
tel. (71) 798 67 43, (71) 725 95 63
e-mail: mdk-krzyki@o2.pl, www.mdk-krzyki.pl
Koordynator: Beata Bischof - Tomanek
Kontakt: Katarzyna Bugajska

