Żory, 29 stycznia 2014

Zespół Szkół Nr 3
III Liceum Ogólnokształcące
im. Zbigniewa Herberta w Żorach
Os. im. gen. Wł. Sikorskiego 52
44-240 Żory

III Liceum Ogólnokształcące
im. Zbigniewa Herberta w Żorach

ZAPRASZA
nauczycieli i uczniów

do udziału w
XII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE
POEZJI ZBIGNIEWA HERBERTA
pod honorowym patronatem
żony poety, Katarzyny Herbert
I Cele
1. Upowszechnianie poezji Zbigniewa Herberta.
2. Kształtowanie wrażliwości artystycznej.
3. Promocja talentów.
II Założenia organizacyjne
1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
- dla uczniów gimnazjów,
- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2. Konkurs organizowany jest w dwóch etapach:
- eliminacje,
- finał.
3. Uczestnicy przygotowują do wygłoszenia z pamięci jeden dowolnie
wybrany utwór poetycki Zbigniewa Herberta. O kolejności wystąpień
decydują organizatorzy.
4. Do konkursu można zgłosić jednego, dwóch lub trzech uczniów ze szkoły.
Każda szkoła wchodząca w skład zespołu traktowana jest oddzielnie.
5. Terminy poszczególnych etapów:
- eliminacje
20 marca 2014 o godzinie 900- gimnazja,
21 marca 2014 o godzinie 900- szkoły ponadgimnazjalne
Klub „Wisus” w Żorach, os. im. gen. Wł. Sikorskiego 15,
- finał
7 kwietnia 2014 o godzinie 1000

Miejski Dom Kultury w Żorach, ul. Dolne Przedmieście 1.
6. W przypadku mniejszej niż przewidywana liczby kandydatów, organizator
zastrzega sobie prawo do rezygnacji z eliminacji, jednocześnie zobowiązuje
się do poinformowania o zmianach zainteresowanych.
7. W przypadku dużej liczby kandydatów, organizator zastrzega sobie prawo
do przeprowadzenia eliminacji w dodatkowym terminie, jednocześnie
zobowiązuje się do poinformowania o zmianach zainteresowanych.
8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do dnia 14 marca 2014
załączonej karty uczestnika (również do pobrania na stronie szkoły)
na adres:
III Liceum Ogólnokształcące
im. Zbigniewa Herberta w Żorach
os. im. gen. Wł. Sikorskiego 52
44-240 Żory
lub pocztą elektroniczną: herbertkonkurs@gazeta.pl
Informacje i listy uczestników na stronie szkoły: www.zs3zory.aplus.pl
Ewentualne pytania kierować drogą elektroniczną na adres herbertkonkurs@gazeta.pl
9. Karty zgłoszenia nieczytelne lub niekompletne dyskwalifikują uczestnika.
10. Podczas Konkursu obowiązuje recytacja zadeklarowanego utworu.
III Kryteria oceny
1. Oceny prezentacji na każdym etapie konkursu dokonuje jury powołane przez organizatora.
2. Ocena jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Prezentacje oceniane będą pod względem doboru repertuaru, interpretacji
utworu oraz kultury słowa.
5. Do finału zostanie zakwalifikowanych po 10-u uczestników z każdej kategorii.
IV Nagrody
Wszyscy finaliści wezmą udział w warsztatach scenicznych.
Przewidujemy również atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Z poważaniem
Krystyna Ostrowska
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Żorach

Karta uczestnika- kategoria gimnazja
XII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
POEZJI ZBIGNIEWA HERBERTA
Żory 2014

1. Imię i nazwisko uczestnika:
2. Nazwa i typ szkoły:
3. Adres szkoły:
tel./fax.:
4. Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego kandydata:
5. Tytuł tekstu przygotowanego do prezentacji:

Karta uczestnika- kategoria szkoły
ponadgimnazjalne
XII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
POEZJI ZBIGNIEWA HERBERTA
Żory 2014

1. Imię i nazwisko uczestnika:
2. Nazwa i typ szkoły:
3. Adres szkoły:
tel./fax.:
4. Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego kandydata:
5. Tytuł tekstu przygotowanego do prezentacji:

