II Ogólnopolski konkurs poezji konkretnej w języku obcym

…? Ale konkretnie!
Organizowany przez:
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie
_________________________________________________________________

Regulamin:
II Ogólnopolskiego konkursu na poezję konkretną w języku obcym:

…? Ale konkretnie!
1. Ogólnopolski konkurs na poezję konkretną w języku obcym
…? Ale konkretnie! organizowany jest przez: Powiatowy Młodzieżowy
Dom Kultury w Będzinie.
2. Poezja konkretna jest nowoczesną formą poezji dającą szerokie
możliwości rozwoju naszej fantazji, kreatywności oraz wyobraźni
literackiej i plastycznej.
Temat tegorocznego konkursu brzmi:

NORMALNOŚĆ

3.

4.
5.
6.
7.

Przeanalizujcie to pojęcie! Ależ jest szerokie! Co ono oznacza? Ile
płaszczyzn życia ono obejmuje?! Zastanówcie się, jakie emocje mu
towarzyszą? Co je wywołuje? Jakie są przyczyny i skutki „normalności”?
Jak możemy osiągnąć „normalność”? Czy jest nam dana na zawsze? Czy
można dzięki tej świadomości coś osiągnąć i być lepszym?
Prace mogą być wykonane w języku angielskim, niemieckim, hiszpański
lub rosyjskim. Dopuszczone są również prace wielojęzyczne (angielski,
niemiecki, hiszpański i rosyjski).
Prace muszą być wykonane w formacie A3.
Prace muszą spełniać wymagania formy poezji konkretnej.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych.
Prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych:
I. 11 -14 lat
II. 15-19 lat
W każdej kategorii wiekowej przewidziane są 1,2 i 3 miejsce.

8. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę wykonaną
samodzielnie. Prace wykonane niesamodzielnie nie podlegają ocenie.
Prace grupowe są niedopuszczone.
9. Kryteria oceny:
- oryginalność pomysłu, kreatywność i wizja literacka
- poprawność językowa i bogactwo słownictwa
- poprawność formy
- staranność i estetyka wykonania
- wrażenia estetyczne
10. Prace należy przysłać pocztą w kopertach zaadresowanych na:
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie
ul. Powstańców Śląskich 1
42-500 Będzin
z dopiskiem: konkurs …? Ale konkretnie!
Prace można składać również osobiście w sekretariacie PMDK w
Będzinie.
11.Termin nadsyłania prac ubiega 15 kwietnia 2021.
12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej
organizatora w dniu 30 kwietnia 2021.
13. O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów drogą
elektroniczną.
14.Dane osobowe autora: imię, nazwisko, wiek, klasa, nazwa i adres
placówki, tel. kontaktowy, należy umieścić na odwrocie pracy.
15. Oświadczenie o ochronie danych osobowych oraz pełne informacje
znajdują się na stronie internetowej PMDK w Będzinie.
16. W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem PMDK w Będzinie
lub organizatorem konkursu Katarzyną Wójcik.
Życzymy pięknych wizji poetyckich oraz sukcesów!!!
Organizator
Katarzyna Wójcik

