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I. Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Dom Kultury 
   w Rzeszowie.

Przestajemy zauwa¿aæ otaczaj¹c¹ nas przyrodê, nie istnieje dla nas. Nasz 
œwiat jest pe³en sztucznoœci, tworz¹ go ekrany komórek, komputerów 
i telewizorów. Proponujemy inspirowany 
przyrod¹. (Nastêpne konkursy NA PEWNO odbêd¹ siê w realu).

II. Cele i zasady Konkursu:
Cele i zasady Konkursu.
- popularyzacja niezwyk³oœci przyrody
- propagowanie idei piêkna flory i fauny oraz uœwiadomienie wartoœci 
  naturalnego œrodowiska i troska o ochronê jego zasobów w oparciu 
  o literaturê.
- uwra¿liwienie m³odzie¿y na piêkno jêzyka ojczystego.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkó³ podstawowych klas siódmych
i ósmych oraz szkó³ œrednich z terenu województwa podkarpackiego.

Obejmuje dwie kategorie:
- recytacji,
  Uczestnicy prezentuj¹ jeden utwór literacki z zakresu literatury polskiej, 
  wiersz albo prozê( w ca³oœci lub fragmentach). Czas wystêpu nie mo¿e 
  przekroczyæ 5min.
- kategoria piosenki,
  Uczestnicy prezentuj¹ jeden utwór z akompaniamentem lub 
  pó³playbackiem.
Czas wystêpu nie mo¿e przekroczyæ 5 minut
Czas wystêpu nie mo¿e przekraczaæ 5 minut.
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         III. Kryteria oceny:
- dobór repertuaru,
- interpretacja utworu,
- kultura s³owa,
- muzykalnoœæ oraz wartoœci g³osowe wykonawcy,
- ogólny wyraz artystyczny.
Dodatkowe punkty mo¿na uzyskaæ za prezentacjê artystyczn¹ 
 z wykorzystaniem naturalnej scenerii (w bezpoœrednim kontakcie z natur¹).

Wype³nion¹  kartê zg³oszenia ,oœwiadczenie RODO  wraz z nagran¹ prezentacj¹ 

na p³ycie CD, prosimy wysy³aæ na adres:

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
ul. Okrzei 7

35-959 Rzeszów
 do 12 maja 2021 r.

Informacje s¹ dostêpne na stronie 

Specjalnie powo³ane Jury oceni nagrania, przyznaj¹c nagrody i wyró¿nienia dla 
uczestników. Od decyzji Jury nie przys³uguje odwo³anie.. Wyniki Konkursu 
zostan¹ og³oszone w dniu 17 maja 2021 r. na stronie internetowej WDK. 
Nagrody zostan¹ wys³ane poczt¹.
Laureaci zostan¹ zaproszeni do udzia³u w wiosennym koncercie 
przygotowanym przez WDK w Rzeszowie 28 maja 2021 r.

Szczegó³owych informacji udziela
Danuta Pado – WDK Rzeszów tel. 17 85352 57 w. 43
e - mail 

www.wdk.kulturapodkarpacka.pl

d.pado@kulturapodkarpacka.pl



 IV.  Informacje dodatkowe:

- Wyniki Konkursu zostan¹ podane do publicznej wiadomoœci na stronie 

internetowej Organizatora.

- Uczestnicy udzielaj¹ zezwolenia na rozpowszechnienie swojego wizerunku 

utrwalonego podczas konkursu za pomoc¹ wszelkich technik 

fotograficznych, nagraniowych oraz na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez WDK w Rzeszowie.

- Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania i póŸniejszego 

wykorzystania prezentacji konkursowych w radiu i telewizji oraz realizacji 

nagrañ i ró¿norodnych publikacji dokumentuj¹cych, promuj¹cych 

i  popularyzuj¹cych Podkarpackie Wiosenne Spotkania z Poezj¹ i Piosenk¹.
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