Pomoc¹ w doborze repertuaru mo¿e byæ ksi¹¿ka
„Promyki dobroci i radoœci Antologia poezji religijnej dla dzieci"
dostêpna w ksiêgarniach lub u organizatora,
tel.: 18 443 44 00, www.sklep.promyczek.pl
W publikacji znajduje siê ponad 300 utworów
blisko 30 autorów aktualnie pisz¹cych dla dzieci.

XVIII
Ogólnopolski Konkurs
Polskiej Poezji Religijnej
“Pierœcieñ Œwiêtej Kingi”
Organizatorzy:
Pa³ac M³odzie¿y w Nowym S¹czu, Uzdrowisko Kopalnia Soli - Bochnia,
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK
Patronat medialny: TVP Kraków, Radio RDN Ma³opolska, Dziennik Polski,
Ziemia Bocheñska, Promyczek Dobra

Eliminacje Rejonowe: 27 listopada 2014 r.
Pa³ac M³odzie¿y w Tarnowie
Przes³uchania fina³owe: 10-11 grudnia 2014 r.
Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia

REGULAMIN KONKURSU
ELIMINACJE REJONOWE
Eliminacje rejonowe realizowane we wspó³pracy
z Urzêdem Miasta Tarnowa i Starostwem Powiatowym w Tarnowie

INFORMACJE SZCZEGÓ£OWE
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkó³ podstawowych.
2. Przes³uchania konkursowe bêd¹ odbywaæ siê w dwóch
kategoriach wiekowych:
· klasy I-III
· klasy IV-VI
3. Czas recytacji nie mo¿e przekroczyæ 3 minut.
W przypadku przekroczenia limitu jury ma prawo przerwaæ recytacjê.
4. Szko³a deleguje do eliminacji rejonowych po 3 osoby w ka¿dej
kategorii wiekowej
5. Eliminacje rejonowe organizowane przez Pa³ac M³odzie¿y
w Tarnowie, ul. Pi³sudskiego 24 odbêd¹ siê dnia 27 listopada 2014 r.
o godz. 10.00 /dotyczy kat. klas I - III oraz IV - VI /
6. Karty zg³oszeñ prosimy nadsy³aæ do dnia 17 listopada 2014 r.
na adres: Pa³ac M³odzie¿y, ul. Pi³sudskiego 24, 33-100 Tarnów,
za poœrednictwem poczty e-mail: biblioteka@pm.tarnow.pl
lub faxem : 14 621 15 41, 14 622 03 85
7. Zg³oszenia nades³ane po terminie nie bêd¹ przyjmowane.
8. Organizator eliminacji rejonowych zastrzega sobie prawo do
przetwarzania danych osobowych uczestników oraz wykorzystania
dokumentacji fotograficznej dla celów archiwalnych, informacyjnych,
medialnych i promocyjnych konkursu na stronie www.pm.tarnow.pl

9. Do przes³uchañ fina³owych organizator eliminacji rejonowych
kwalifikuje laureatów I, II i III miejsca w ka¿dej kategorii wiekowej.
10. Przes³uchania fina³owe odbêd¹ siê w Uzdrowisku Kopalnia Soli
Bochnia w dniach 10 i 11 grudnia br.
11. Organizatorem przes³uchañ fina³owych jest Wydawnictwo
PROMYCZEK, Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy S¹cz,
tel./fax 18 443 44 00, e-mail: kinga@promyczek.pl.
Koordynacj¹ eliminacji rejonowych konkursu z ramienia Pa³acu
M³odzie¿y w Tarnowie zajmuje siê Pani Renata Ma³ek
tel. 14 621 15 41, 14 622 03 85, kom. 506 236 011

Kryteria oceny:
Jury konkursu oceni wystêpy uczestników bior¹c pod uwagê
nastêpuj¹ce kryteria:
· dobór repertuaru,
· interpretacja utworu,
· kultura s³owa,
· ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody i wyró¿nienia - fina³
Po przes³uchaniach fina³owych jury przyzna dyplomy oraz nagrody
rzeczowe okreœlaj¹c I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych.
Ponadto przewiduje siê wyró¿nienia i prezentacjê na antenie rozg³oœni
radiowych oraz og³oszenie wyników w mediach, które przyjê³y patronat
nad konkursem, a tak¿e na stronach internetowych organizatorów.

Koordynacj¹ konkursu z ramienia organizatora g³ównego zajmuje siê
Lidia Kowalczyk, tel. 500 126 062 i Anna £ukasik, tel. 502 218 884
z Pa³acu M³odzie¿y w Nowym S¹czu.

zapraszamy!

