KURPIE ZIELONE W LITERATURZE 2018
Organizatorzy:
STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH
Zarząd Oddziału w Ostrołęce
Koło Rejonowe w Myszyńcu
POWIAT OSTROŁĘCKI
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEK i KSIĄŻKI

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Ks. W. Skierkowskiego w Myszyńcu,
GMINNE BIBLIOTEKI PUBLICZNE w Kadzidle, Lelisie, Czarni, Baranowie, Łysych,
Olszewo-Borkach, Rozogach, Zbójnej i Turośli przy współudziale: Szkół Podstawowych, Szkół
Średnich oraz Ośrodków Kultury z terenu Kurpiowszczyzny.

CELE KONKURSU


zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą Kurpiowszczyzny, ukazującą przebogate tradycje
historyczne, ludzi i pejzaż,



uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno poezji,



doskonalenie umiejętności recytatorskich i rozwijanie umiejętności przekazywania swoich
przemyśleń w formie poetyckiej.

KONKURS RECYTATORSKI
DLA UCZNIÓW KLAS I – IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Organizator:
MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
Konkurs odbywa się w dwóch etapach :
 gminny do 22 maja 2018 r.
 międzygminny (finałowy) – 5 czerwca 2018 r.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do prezentacji wiersza lub gadki kurpiowskiej.
Tematyka utworów powinna dotyczyć Ziemi Kurpiowskiej.
Łączny czas prezentacji dla 1 uczestnika nie może przekroczyć 3 minut.
Kryteria oceny:





dobór repertuaru
interpretacja głosowa
ogólny wyraz artystyczny
poprawność języka gwarowego (w przypadku gadki kurpiowskiej)

Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik
do niniejszego regulaminu.

Uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach zajęli punktowane miejsca,
zobowiązani są zaprezentować nowe utwory.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych
osobowych i wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu oraz w celach promocyjnych. W przypadku osób
poniżej 13 roku życia wszelkie oświadczenia woli składa rodzic lub opiekun prawny.

Eliminacje finałowe odbędą się w MGBP w Myszyńcu w dniu 5 czerwca 2018r.
W eliminacjach finałowych uczestniczy 4 osoby z każdej gminy, a z miasta i gminy Myszyniec – 5 osób (w tym
co najmniej 2–3 recytatorów).
Uczestników na eliminacje finałowe zgłaszają poszczególne GBP
do dnia 24 maja 2018r. na adres:
MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Ks. W. Skierkowskiego
Pl. Wolności 07-430 Myszyniec
tel. (29) 772-16-77
e-mail: bibliotekamyszyniec@interia.pl

KONKURS RECYTATORSKI
DLA UCZNIÓW KLAS V-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ORAZ KLAS III GIMNAZJUM

Organizator:
CENTRUM KULTURY-BIBLIOTEKI i SPORTU w LELISIE
Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
 gminny do 5 listopada 2018 r.
 międzygminny (finałowy) – 21 listopada 2018 r.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do prezentacji wiersza lub gadki kurpiowskiej.
Tematyka utworów powinna dotyczyć Ziemi Kurpiowskiej.
Łączny czas prezentacji dla 1 uczestnika nie może przekroczyć 3 minut.
Kryteria oceny:





dobór repertuaru
interpretacja głosowa
ogólny wyraz artystyczny
poprawność języka gwarowego (w przypadku gadki kurpiowskiej)

Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik
do niniejszego regulaminu.
Uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach zajęli punktowane miejsca,
zobowiązani są zaprezentować nowe utwory.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych
osobowych i wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu oraz w celach promocyjnych. W przypadku osób
poniżej 13 roku życia wszelkie oświadczenia woli składa rodzic lub opiekun prawny.

Eliminacje finałowe odbędą się w CK-BiSw Lelisie w dniu 21 listopada 2018r.
W eliminacjach finałowych uczestniczy 4 osoby z każdej gminy, a z miasta i gminy Myszyniec – 5 osób (w tym
co najmniej 2–3 recytatorów).
Uczestników na eliminacje finałowe zgłaszają poszczególne GBP
do dnia 7 listopada 2018r. na adres:

CENTRUM KULTURY-BIBLIOTEKI I SPORTU W LELISIE
uL. Szkolna 48, 07-402 Lelis
tel. (29)761-10-77
e-mail: gbplelis@wp.pl

Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygają poszczególne Komisje konkursowe.
Zwycięzcy poszczególnych Konkursów otrzymują nagrody książkowe lub rzeczowe.
Komisje konkursowe na eliminacje finałowe powołuje Zarząd SBP w porozumieniu z organizatorem poszczególnych
Konkursów.
Komisje Konkursowe na eliminacje gminne powołuje Dyrektor MGBP/GBP.
Za zgromadzenie indywidualnych formularzy zgłoszeniowych uczestników Konkursu Kurpie Zielone w Literaturze
odpowiadają biblioteki organizujące poszczególne części Konkursu, tj.:
 Miejsko-Gminna Biblioteka w Myszyńcu
 Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle im. W. Woźniaka
 Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie.

KONKURS POETYCKI
DLA UCZNIÓW KLAS VII – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ, UCZNIÓW KLAS III
GIMNAZJUM I SZKÓŁ ŚREDNICH

Organizator:
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KADZIDLE
im. WOJCIECHA WOŹNIAKA
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie do 28 września 2018r.:
 wiersza własnego autorstwa (nie więcej niż 3) wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:
bibl.kadzidlo@vp.pl
 wypełnionego indywidualnego formularza zgłoszeniowego pocztą tradycyjną (decyduje data stempla
pocztowego) lub dostarczenie go osobiście na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle im.
Wojciecha Wożniaka, ul. Kościuszki 6A, 07–420 Kadzidło. Brak formularza zgłoszeniowego
spowoduje,że wiersze uczestnika nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
Tematyka utworów jest dowolna. Jednakże premiowane będą utwory związane tematycznie z Ziemią
Kurpiowską.
Wiersze powinny stanowić oryginalną twórczość osoby zgłaszającej się do Konkursu. Nie mogą być to
prace wcześniej publikowane i nagradzane.
Każdy utwór wierszowany powinien być opatrzony w informacje o autorze:
imię i nazwisko uczestnika, klasa, wiek, szkoła,
imię i nazwisko opiekuna.
Wiersze należy przesyłać w jednym pliku tekstowym w formacie elektoronicznym (plik w formacie
Word, czcionka Times New Roman, rozmiar 12). Nazwę pliku powinno stanowić: imię i nazwisko
uczestnika – szkoła, klasa. W tytule wiadomości należy wpisać: „Kurpie Zielone w literaurze konkurs poetycki”.
Wysłanie wierszy na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody autora na:
 upublicznianie danych osobowych (imienia, nazwiska, klasy, szkoły, miejscowości), nieodpłatne
publikowanie wierszy napisanych przez autorów w wydawnictwach pokonkursowych, czasopismach,
internecie i w innych mediach
 wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby postępowania konkursowego oraz jego promocji
 gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych
Organizator nie zwraca utworów nadesłanych na Konkurs oraz zastrzega sobie prawo publikacji. Najciekawsze
próby literackie zostaną nagrodzone na podsumowującej Konkurs uroczystości finałowej, która odbędzie się 27
listopada 2018r. w GBP w Kadzidle.

IN DY W ID UA L N Y FO R M ULAR Z ZG Ł O S ZE N I A
NA KONKURS RECYTATORSKI „KURPIE ZIELONE W LITERATURZE”
(wzór dla uczestnika do lat 13)

Imię i nazwisko
uczestnika:

Klasa:
.............................................................
.............................................................

Repertuar
(podać imię i nazwisko
autora, tytuł utworu)

Pełna nazwa i adres
szkoły:

Wiek:

...........
...........

...........................................................................................................
...........................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................
Tel........................................ poczta: .............................................

Imię i nazwisko
przygotowującego:

...........................................................................................................

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie recytatorskim
Kurpie Zielone w literaturze, a także na przetwarzanie danych
osobowych, zawartych w formularzu zgłoszenia, dla potrzeb konkursu
/zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że znam i
akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu.

..................................
miejscowość i data

.... .....................................................
podpis rodzica/prawnego opiekuna

IN DY W ID UA L N Y FO R M ULAR Z ZG Ł O S ZE N I A
NA KONKURS POETYCKI KURPIE ZIELONE W LITERATURZE
(wzór dla uczestnika powyżej 13 lat)
Klasa:

Imię i nazwisko
uczestnika:

.............................................................
...........................................................

Wiek:

...........
...........

Tytuł wiersza
...........................................................................................................

Pełna nazwa i adres
szkoły:

....................................................................................................
....................................................................................................
Tel........................................ poczta: .............................................

Imię i nazwisko
przygotowującego:

...........................................................................................................

Oświadczenie uczestnika konkursu
Wyrażam zgodę na udział w Konkursie poetyckim Kurpie Zielone w literaturze, a także na
przetwarzanie danych osobowych, zawartych w indywidualnym formularzu zgłoszenia,
dla potrzeb konkursu /zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.)/. Oświadczam, że przesłane wiersze są mojego
autorstwa /(zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych ( Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.)/ oraz wyrażam zgodę na nieodpłatną
publikację wierszy. Jednocześnie oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia
Regulaminu Konkursu.

..................................
miejscowość i data

.... .....................................................
czytelny podpis uczestnika

