
 

REGULAMIN KONKURSU POEZJI O PRZYRODZIE POWIATU BRZESKIEGO 

 

1. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze  Oddział Ziemi Brzeskiej. 

Współorganizatorem jest: Starostwo Powiatu Brzeskiego, Nadleśnictwo Brzeg, Lokalna Grupa Działania 

,,Stobrawski Zielony Szlak”,  Stobrawski Park Krajobrazowy oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu 

2.     Cel konkursu : 

 zainteresowanie  tematyką przyrodniczą i ekologiczną poprzez poezję  

 rozwijanie wiedzy na temat środowiska naturalnego i jego ochrony w oparciu o poezję  

 rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem literackim  

  wzbogacanie poprawnej wymowy  

 propagowanie czytelnictwa  

  dbałość o kulturę słowa  

 doskonalenie warsztatu artystycznego poprzez udział w konkursie  

 uwrażliwienie na piękno polskiej mowy  

  zainteresowanie uczestników żywym słowem. 

3.    Konkurs przeprowadzony jest w kategoriach : 

      - dzieci do lat 10, 

      - młodzież do lat 18, 

      - dorośli 

4.   Udział w konkursie polega na  napisaniu lub wyszukaniu wiersza i wyrecytowaniu go  podczas imprezy        

      promocyjnej „Poezja w Stobrawskim Parku Krajobrazowym” w   Kurzniach ( dom myśliwego ,,Odyniec”) w       

      dniu 21 czerwca 2014 r.  o godz. 12.00.   

5.  Praca konkursowa powinna być związana tematycznie z przyrodą powiatu brzeskiego. 

6.   Wybór prezentowanych treści pozostawiony jest autorowi pracy w ramach tematu  konkursu. 

7.   Zgłoszenie prac na konkurs musi obejmować: 

           - tekst zgłaszanego wiersza 

            - imię i nazwisko , kategorię , 

            -  nazwę i adres szkoły ,  imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna ( w przypadku uczniów) 

            - adres korespondencyjny lub e-mail 

8.  Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 17 czerwca 2014r. 

9.  Prace należy przesłać na adres mailowy: rytmus@wp.pl  lub pocztą na adres: 

      PTTK Oddział Ziemi Brzeskiej ul. Rynek 4 , 49-300 Brzeg  

      Na kopercie powinien znaleźć się dopisek „Konkurs poezji o przyrodzie powiatu  brzeskiego”. 

10. Ogłoszenie wyników: Wyniki konkursu  zostaną ogłoszone w dniu 21 czerwca 2014 r.  podczas      

        imprezy  promocyjnej „Poezja w Stobrawskim Parku Krajobrazowym” w  Kurzniach. 

11.  Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za 1, 2,3 miejsce w poszczególnych  kategoriach wiekowych       

       oraz nagrody za udział. 

12.   Kryteria prac konkursowych: 

 zgodność treści wiersza z hasłem przewodnim konkursu 

 oryginalność prezentowanych treści 

 walory literackie 

 dykcja  

 interpretacja głosowa utworu 

 postawa sceniczna 

 ogólne wrażenie artystyczne 

13. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, Organizator  zastrzega sobie prawo do ich  wystawiania ipublikowania. 

14. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u organizatora tel. 600820498 , e-mail:rytmus@wp.pl 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!! 


