REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ARTYSTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW
„Sztuka cenniejsza niż złoto”
VII EDYCJA
Organizator:
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Kanclerza Jana Zamoyskiego
ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 262 37-58, fax. 32 262 27 67,
e-mail: kontakt@liceumzamoyski.pl
Termin imprezy:
30.11.2016r. w godzinach od 10.00 do 14.00
Termin zgłoszenia:
do 25.11.2016r.
Miejsce konkursu:
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Kanclerza Jana Zamoyskiego
w Dąbrowie Górniczej, ul. Czapińskiego 8
Cele konkursu:
- promowanie różnorodnych talentów artystycznych wśród dzieci i młodzieży
- rozwijanie postaw twórczych
- prezentacja uzdolnień uczniów
Uczestnicy:
uczniowie szkół gimnazjalnych
Warunki uczestnictwa:
-

termin zgłoszenia do 25.11.2016r. (załącznik nr 1 – karta zgłoszenia)

-

fax. 32 262 27 67 lub e-mail: kontakt@liceumzamoyski.pl

-

liczba zgłoszonych uczniów z danej placówki nie może przekroczyć 3 osób
lub zespołów ( maksymalnie 3 karty zgłoszenia)

-

uczestnicy prezentują się w jednej z niżej wymienionych dziedzin sztuki:


taniec – do 5 min.



śpiew – do 5 min.



gra na instrumencie – do 5 min ( jeden utwór)



recytacja do 3 min. ( jeden tekst – proza lub poezja)



prace plastyczne ( różne techniki, format od A4 – A2), prace
dostarczone wraz z kartą zgłoszenia do 25.11.2016r. opisane na
odwrocie: autor, tytuł, szkoła



teatr jednego aktora lub „wywiedzione ze słowa” – do 7 min.

Podkłady muzyczne prosimy przygotować w formacie MP3 i przesłać do
25.11.2016r. na adres email: konkurszamoyski@gmail.com (temat: VII edycja
„Sztuka cenniejsza niż złoto”; treść: dane – szkoła, uczestnik ; załącznik – plik MP3)

Zasady punktowania:
- skala punktów od 0 do 5
Dla zwycięzców przewidziane są cenne i atrakcyjne nagrody.

ARTYŚCI- GIMNAZJALIŚCI- GÓRĄ !!!
Serdecznie zapraszamy!!!

Koordynatorzy
mgr Agata Benduska
mgr Anna Chłosta
mgr Aneta Cupiał

załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
Wojewódzki Konkurs Artystyczny
VII edycja
imię i nazwisko ucznia, członków zespołu
………………………………………….........................................
...................................................................................................
...................................................................................................

wiek .....................

klasa .......................

dokładna nazwa szkoły:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................
adres szkoły
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
tel/fax
.................................................................
e-mail szkoły
................................................................
imię i nazwisko opiekuna
................................................................
kategoria
................................................................................
wymagania techniczne niezbędne do występu
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...…………………

…………………………………………
Podpis opiekuna

