ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOCKU
organizuje

XIII POWIATOWY KONKURS
POŚWIĘCONY PAMIĘCI AGNIESZKI OSIECKIEJ
Zapraszamy do udziału w XIII Powiatowym Konkursie Pamięci
Agnieszki Osieckiej, który odbędzie się w dniach 27- 28 marca 2019 r.
Konkurs w trzech kategoriach : recytacji, plastycznej i muzycznej kierujemy do
uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej , III klasy gimnazjum oraz do
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubartowskiego.
Konkurs odbędzie się w ciągu dwóch dni :
 27 marca 2019 r. – konkurs w kategorii recytacji oraz ogłoszenie
wyników w kategorii plastycznej.
 28 marca 2019 r. – konkurs w kategorii muzycznej.
Celem konkursu jest popularyzowanie postaci i twórczości polskiej poetki
Agnieszki Osieckiej.
Regulamin XIII Powiatowego Konkursu Pamięci Agnieszki
Osieckiej
Kategoria recytacji
 Uczestnicy recytują dwa dowolnie wybrane utwory Agnieszki Osieckiej.
 Czas prezentacji ok.8 minut.
 Jury oceniać będzie dobór wierszy i dostosowanie tekstów do możliwości
wykonawczych oraz interpretacyjnych recytatora, prawidłową i wyrazistą
interpretację.
 poprawność dykcji, ogólny wyraz artystyczny.
Kategoria plastyczna
 Praca plastyczna inspirowana twórczością Agnieszki Osieckiej wykonana
dowolną techniką , w jednym z podanych formatów : A2 , A3 , A 4 .
 Na odwrocie należy wyraźnie napisać dane autora pracy, tzn.
* imię i nazwisko ucznia
* szkoła, miejscowość
* imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.
 Prosimy o dołączenie tekstu utworu, który stał się inspiracją pracy.
Jury oceniać będzie: plastyczną interpretację wiersza, dobór odpowiednich
środków artystycznego wyrazu, estetykę wykonania.
 Z jednej szkoły można przysłać maksymalnie 5 prac.
 Organizator nie zwraca nadesłanych na Konkurs prac.

Kategoria muzyczna






Prezentacja muzycznej interpretacji wybranego utworu A. Osieckiej.
Wykonawcą jest solista.
Czas prezentacji do 7 minut.
Zapewniamy nagłośnienie, odtwarzacz CD, laptop.
Każdy uczestnik powinien przywieźć ze sobą nośnik z nagraną muzyką (CD,
pen-drive). Nośniki muszą być opisane(nazwisko solisty, tytuł utworu)
Jury oceniać będzie: umiejętność oddania nastroju przez muzykę,
interesującą interpretację, ciekawą aranżację.
Zasady organizacyjne:

1. Zgłoszenia uczestników należy nadesłać do dnia 04 marca 2019 r. na
załączonej karcie uczestnika na adres:
Zespół Szkół w Kocku
Ul. Warszawska 41
21-150 Kock
tel/fax /081/859 10 33
lub drogą elektroniczną : zskock@o2.pl
2. Prace plastyczne należy przesłać do dnia 18 marca 2019 r.
3.Szkoła może zgłosić maksymalnie trzech uczestników do każdej kategorii.
4.Każda kategoria będzie oceniana oddzielnie na poziomie szkół podstawowych
i gimnazjalnych łącznie oraz szkół ponadgimnazjalnych.
5.Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół w Kocku w dniach:
 kategoria recytacji – 27 marca 2019 r. o godz. 9.00
 kategoria muzyczna - 28 marca 2019r. o godz. 9.00
6.Uczestnicy konkursu nieodpłatnie przenoszą na organizatora pełne prawa
autorskie majątkowe do materiałów konkursowych. Prace konkursowe mogą być
wykorzystywane w następujący sposób:
 publikowane w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych,
audiowizualnych i komputerowych,
 publicznie odtwarzane, wystawiane, wyświetlane podczas seminariów i
konferencji.
Bliższych informacji na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. /81/ 859-10-33,
drogą elektroniczną: zskock@ o2.pl lub na stronie internetowej
www.zskock.com.pl
Serdecznie zapraszamy.
Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia uczestnictwa szkoły w konkursie
Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych uczestników XIII
Powiatowego Konkursu Pamięci Agnieszki Osieckiej
Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka
Załącznik nr 4 – Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia pełnoletniego

