
REGULAMIN

KONKURSU

„Mistrz pięknego czytania”

1. Organizatorzy

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli (e-mail do kontaktu: r.bak@mdkstalowawola.pl)

Gmina Stalowa Wola

2. Adresaci Konkursu

Mieszkańcy  Stalowej  Woli  –  młodzież  w  wieku  gimnazjalnym,  licealnym  i  dorośli.

Z Konkursu wyłączone są osoby związane zawodowo z Organizatorami.

3. Cele Konkursu:

a) wyłonienie  mieszkańca  Stalowej  Woli  posiadającego  wyjątkową  umiejętność

głośnego czytania;

b) prezentacja  ważnego  dla  kultury  polskiej  tekstu  literackiego  –  dramatu  „Tango”

Sławomira Mrożka;

c) doskonalenie umiejętności pięknego czytania;

d) dbałość o kulturę słowa;

e) rozwijanie potrzeb czytelniczych u mieszkańców Stalowej Woli.

4. Przebieg Konkursu

I etap – NABÓR 

W tym etapie  Konkursu biorą  udział  mieszkańcy Stalowej  Woli  w wieku gimnazjalnym,

licealnym i dorośli, którzy chcą spróbować swoich sił w głośnym czytaniu. Każdy uczestnik

wybiera  fragment  utworu  Sławomira  Mrożka i  czyta  go  przed Jury.  Należy przygotować

jedną z wypowiedzi  bohatera  dramatu  „Tango”,  najlepiej  taką,  w której  najpełniej  można

zaprezentować  charakter  postaci.  Osoby  występujące  w  dramacie:  Artur,  Ala,  Edek,

Eugeniusz, Eugenia, Eleonora, Stomil. Podczas naboru wyłonionych zostanie 7 osób, które



wezmą udział w kolejnych etapach Konkursu. Na nabór należy zabrać uzupełniony Formularz

zgłoszeniowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

II etap – PRÓBY GŁOŚNEGO CZYTANIA

W marcu oraz kwietniu odbędą się próby głośnego czytania, których termin zostanie ustalony

przez reżysera w porozumieniu z uczestnikami Konkursu.

III  etap  –  PUBLICZNE  GŁOŚNE  CZYTANIE  I  WYBÓR  MISTRZA  PIĘKNEGO

CZYTANIA (FINAŁ)

1 maja 2015 roku uczestnicy Konkursu,  wyłonieni  w poprzednich  etapach,  wezmą udział

w  publicznym  czytaniu  dzieła  Sławomira  Mrożka.  Spośród  czytających,  Jury  wybierze

Mistrza  Pięknego Czytania  i  przyzna  nagrody i  wyróżnienia.  Z  kolei  widownia  wybierze

laureata Nagrody Publiczności.

Organizator do oceny konkursowej powoła niezależne Jury.

5. Terminy

NABÓR –  19  marca  2015 (godz.  18:00-21:00),  Miejski  Dom Kultury  w Stalowej  Woli,

studio teatralne II p. (prawa klatka schodowa)

PRÓBY – marzec i kwiecień 2015, Miejski Dom Kultury

FINAŁ – 1 maja 2015

6. Przedmiot oceny konkursowej

Jury będzie oceniać:

 interpretację tekstu;

 kulturę słowa;

 ogólny wyraz artystyczny.

7. Nagrody

Podczas Finału – publicznego głośnego czytania utworu „Tango” Sławomira Mrożka – Jury

wybierze Mistrza Pięknego Czytania oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.

Nagroda  dla  Mistrza  Pięknego  Czytania  –  1000  zł.  Ponadto  pula  nagród  finansowych

do  dyspozycji  Jury  wynosi  1000  zł.  Zdobywcy  wyróżnień  otrzymają  nagrody  rzeczowe.

Widzowie przyznają Nagrodę Publiczności.



8. Uwagi końcowe

1. Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Jury są ostateczne.

2. Zgłoszenie na Konkurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem i deklaracją przestrzegania

niniejszego Regulaminu.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie Konkursu.


