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1. Założenia programowe
- Popularyzacja poezji i prozy traktującej o naszym regionie
oraz upowszechnianie twórczości kujawskich poetów i pisarzy;
- Doskonalenie kultury żywego słowa;
- Kształtowanie nawyków obcowania z literaturą.
2. Organizatorzy
Organizatorem eliminacji dla uczestników z powiatów: radziejowskiego
i włocławskiego jest RADZIEJOWSKI DOM KULTURY w Radziejowie
(ul. Objezdna 40, 88-200 Radziejów, tel./fax 54 285 34 39, e-mail:
radziejowskidomkultury@op.pl)
Organizatorem eliminacji w rejonie inowrocławskim jest KUJAWSKIE
CENTRUM KULTURY w Inowrocławiu (ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100
Inowrocław, tel./fax 52 357 52 13, e-mail: kck-inowroclaw@wp.pl
Organizatorem Finału jest RADZIEJOWSKI DOM KULTURY
w Radziejowie
3. Miejsce i termin imprezy
Eliminacje dla uczestników z powiatów radziejowskiego i włocławskiego
- 18.10.2017r. o godz. 10:00 – Radziejowski Dom Kultury
Finał 40. Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Kujawskiej im.
Franciszka Becińskiego
- 8.11.2017r. o godz. 12:00 – Radziejowski Dom Kultury (ul. Objezdna
40 w Radziejowie)
4. Warunki udziału w Konkursie
- W eliminacjach w Radziejowie mogą wziąć udział maksymalnie trzy
osoby reprezentujące placówkę – szkołę, organizację, stowarzyszenie,
instytucję kultury;
- Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież klas IV,V,VI szkoły
podstawowej (I kategoria wiekowa), VII klasy szkoły podstawowej, II i III
gimnazjum(II kategoria wiekowa) oraz szkół średnich (III kategoria
wiekowa);
- Wykonawcą jest jedna osoba;
- Jeden wykonawca nie może być reprezentantem dwóch lub więcej
placówek, np. szkoły i organizacji;
- Każdy uczestnik eliminacji i finału prezentuje dwa utwory poetyckie lub
jeden utwór poetycki i jeden fragment prozy z literatury traktującej

o naszym regionie, bądź też będące autorstwa poetów i pisarzy
kujawskich (łączny czas prezentacji nie powinien przekroczyć 7 minut);
- Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć lub nadesłać – faksem, mailem
lub tradycyjną drogą pocztową - na adres Radziejowskiego Domu
Kultury w terminie do 13.10.2017r. do godz. 18:00.
5. Kryteria oceny uczestników Konkursu, nagrody
Jury powołane przez Organizatora będzie oceniać prezentacje według
następujących kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja wybranych
tekstów, kultura żywego słowa, oddziaływanie na odbiorcę, ogólny
wyraz artystyczny.
Dla uczestników przygotowano dyplomy, zaś dla laureatów również
nagrody rzeczowe.
6. Pozostałe ustalenia Organizatora
- Wszystkich uczestników eliminacji i finału w Radziejowie obowiązuje
akredytacja w wysokości 10zł od osoby, którą należy wpłacić przed
rozpoczęciem imprezy na konto KDBS Radziejów nr 26 9550 0003
2002 0005 4276 0001 z dopiskiem „Beciński” lub w kasie RDK;
- Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na Konkurs;
- Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień
Regulaminu;
- W finale Konkursu, który odbędzie się 8.11.2017r. o godz. 12:00
w Radziejowskim Domu Kultury, wezmą udział laureaci eliminacji
w Radziejowie oraz Inowrocławiu;
- Uczestnicy finału prezentują utwory, które przedstawili podczas
eliminacji;
- Organizator zapewnia uczestnikom i opiekunom słodki poczęstunek;
- Zgłoszenia bez karty zgłoszeniowej lub z kartą niekompletnie
wypełnioną nie będą przyjęte;
- Kolejność występów zostanie podana do wiadomości 2 godziny przed
rozpoczęciem eliminacji i finału;
- Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu;
- Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
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