Regulamin
Turnieju Recytatorskiego LOGOS FEST
V Tyskiego Festiwalu Słowa, edycja Przybora
Tychy 2019 r.
Miejskie Centrum Kultury w Tychach - organizator wydarzenia - ogłasza Turniej Recytatorski dla młodzieży
i dorosłych, który odbędzie się w dniach 17 - 18 maja 2019 roku w ramach LOGOS FEST V Tyskiego
Festiwalu Słowa - edycja Przybora.

CELE KONKURSU
1. Popularyzacja sztuki recytatorskiej.
2. Upowszechnianie literatury polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku Jeremiego
Przybory – patrona V edycji LOGOS FEST.
3. Doskonalenie sztuki żywego słowa oraz techniki wystąpień scenicznych.
4. Rozwijanie wyobraźni twórczej w kierunku poszukiwań nowych rozwiązań artystycznych.
5. Odkrywanie różnorodności interpretacyjnej tekstu literackiego.
6. Stworzenie możliwości zaprezentowania swoich propozycji artystycznych i skonfrontowania ich
z publicznością.

TERMINY I MIEJSCE
1. 17 maja 2019 r., Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26, Tychy;
godz. 10:00 - 17:00 warsztaty interpretacji wiersza i prozy, połączone z próbami do konkursowego
widowiska scenicznego prowadzone przez prof. Annę Kramarczyk - aktorkę, pedagoga, profesor Akademii
Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.
2. 18.05.2019 r., Galeria StrefArt, ul. Fabryczna 2, Tychy;
a) godz. 10.00 realizowana w formie warsztatów próba do widowiska literackiego pt. „Pejzaż bez Ciebie”,
obowiązkowa dla wszystkich uczestników konkursu;
b) godz. 17:00 - część konkursowa w formie widowiska scenicznego.
Ogłoszenie werdyktu Jury oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas Gali Finałowej
19 maja o godz. 18:30 w Teatrze Małym w Tychach na chwilę przed programem artystycznym
Przybora na 102 w wykonaniu Magdy Umer i Mumio. Udział w konkursie i warsztatach jest bezpłatny.

UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do wykonawców powyżej 16. roku życia - uczniów szkół średnich, jak również
studentów i dorosłych, wykonawców nieprofesjonalnych: recytatorów, animatorów kultury, adeptów sztuki
aktorskiej, osób pracujących głosem oraz doskonalących się w sztuce wystąpień publicznych.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Każdy z uczestników jest zobowiązany zaprezentować dwa utwory literackie, dobór gatunków literackich
jest dowolny:
a) pierwszy – dowolnego autora z zakresu literatury polskiej lub światowej,
b) drugi – autorstwa patrona tegorocznej edycji LOGOS FEST Jeremiego Przybory - zarówno wiersze,
piosenki, skecze kabaretowe, fragmenty prozy w tym bajki dla dzieci oraz felietony literackie, tłumaczenia
tekstów autorów obcojęzycznych, jak również fragmenty libretto musicali.
2. Łączny czas trwania prezentacji wynosi max. 10 minut.
3. Do wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA (w załączniku) należy dołączyć kserokopię lub wydruk
prezentowanych w konkursie utworów (w całości - w formie, w jakiej będą recytowane na konkursie), w
celu odpowiedniego wkomponowania ich w widowisko konkursowe.
ZGŁOSZENIA
1. Kwalifikacja do konkursu odbywa się poprzez dostarczenie do organizatora uzupełnionej KARTY
ZGŁOSZENIA wraz z kserokopiami prezentowanych na konkursie utworów - w nieprzekraczalnym
terminie – 8 maja 2019 r., by umożliwić reżyserowi widowiska konkursowego opracowanie scenariusza
oraz programu warsztatów dla uczestników konkursu.
2. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres siedziby organizatora, tj.: Miejskie Centrum
Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy, lub przesłać na adres mailowy:
agata.nosal@mck.tychy.pl. W przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu.
JURY
Jury konkursowe powołane zostanie przez Organizatora Festiwalu – Miejskie Centrum Kultury w Tychach
oraz Radę Artystyczną Festiwalu. W skład Jury Konkursowego wejdą autorytety ze świata sceny i teatru:
aktorzy, reżyserzy, literaci.
NAGRODY
Organizator przewiduje nagrody finansowe i rzeczowe. Łączna pula nagród finansowych wynosi 4000 zł.
INFORMACJE DODATKOWE:
Agata Nosal, e-mail: agata.nosal@mck.tychy.pl tel. 032/327 02 90 w. 25

KARTA ZGŁOSZENIA
Konkursu Recytatorskiego LOGOS FEST
V Tyski Festiwal Słowa, edycja Przybora
Tychy 2019
1. Imię i nazwisko:
2. Adres:
telefon:
e-mail:
3. Data urodzenia:
4. Tytuły oraz autorzy wybranych utworów literackich (w przypadku tekstu autora obcojęzycznego
z uwzględnieniem nazwiska tłumacza)
a) utwór pierwszy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) utwór drugi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.

Instytucja delegująca: Szkoła/ Uczelnia / Instytucja Kultury*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Opis dotychczasowych doświadczeń scenicznych:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić

Uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:
a. administratorem jego danych osobowych zebranych w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy jest Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy;
b. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu recytatorskiego przeprowadzonego w ramach
V Tyskiego Festiwalu Słowa Logos Fest;
c. dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b. rozporządzenia ogólnego o ochronie danych;
d. przysługuje mu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa;
e. jego dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim – Centrum Usług Wspólnych;
f. przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych
w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
g. dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania niniejszej umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń związanych z jej zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem.
Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów konkursu nagrań audio i video oraz zdjęć wykonanych podczas prób i koncertów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis uczestnika

