
 
 W dniach  od 21 do 22 maja 2018 roku w Chorzowskim Centrum Kultury

odbędzie się piąty Wojewódzki Konkurs Sztuki Słowa Towary liryczne Agnieszki

Osieckiej.  Przedsięwzięcie  jest  imprezą  cykliczną  o  zasięgu  wojewódzkim,

przeznaczoną  dla  uczniów  szkół  gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych  oraz  osób

dorosłych  województwa  śląskiego.  Uczestnicy  prezentują  utwory  autorstwa

Agnieszki  Osieckiej  w  dwóch  kategoriach:  Recytacja  i  Piosenka.  Zwycięzcy

konkursu wezmą udział w Koncercie finałowym, który odbędzie się 28 maja 2018 r.

w Chorzowskim Centrum Kultury.

Zwracamy  się  z  prośbą  o  pomoc  w  dotarciu  do  osób  zainteresowanych

konkursem.

Informacje na temat przedsięwzięcia znajdują się na stronie 

  www. chck.pl, www. curie.edu.pl oraz na Facebooku.



REGULAMIN 

V WOJEWODZKIEGO KONKURSU SZTUKI SŁOWA

TOWARY LIRYCZNE AGNIESZKI OSIECKIEJ

Organizator

IV LO im. Marii Skłodowskiej – Curie

ul. Dąbrowskiego 34

41-500 Chorzów

Tel. 32 241 17 14

www.curie.edu.pl 

Współpraca

Chorzowskie Centrum Kultury

Opieka artystyczna

Nina Siwy tel. 605 298 417

Regina Frelich tel. 512 546 642

Miejsce przesłuchań

IV LO im. Marii Skłodowskiej – Curie                           Chorzowskie Centrum Kultury

ul. Dąbrowskiego 34                                                        ul. Sienkiewicza 3

41-500 Chorzów                                                               41-500 Chorzów

www.curie.edu.pl                                                             www.chck.pl

Konkurs jest imprezą cykliczną o zasięgu wojewódzkim, przeznaczoną  dla uczniów szkół

gimanzjalnych, ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. (Uczniowie, którzy w roku szkolnym

2017/2018 ukończyli szkołę ponadgimnazjalną również mogą wziąć udział w konkursie.) 

Do uczestnictwa w konkursowych zmaganiach organizatorzy zapraszają również osoby dorosłe.

http://www.curie.edu.pl/
http://www.chck.pl/


Cele konkursu

- Popularyzacja twórczości Agnieszki Osieckiej,

- Promocja młodych talentów,

- Kształtowanie wrażliwości na piękno poetyckiego, ojczystego języka,

- Wymiana pomysłów i doświadczeń w pracy artystycznej,

- Wyłonienie utalentowanej młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej,

- Zorganizowanie Koncertu finałowego w dniu 28. 05. 2018 r. 

 

Kategorie konkursu

I. Recytacja,

II. Piosenka ( poezja śpiewana, piosenka kabaretowa).

Warunki uczestnictwa

I. Recytacja

- uczestnik konkursu przygotowuje jeden utwór poetycki lub fragment prozy,

- czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min,

-  artyście,  który  nie  będzie  przestrzegał  ograniczenia  czasowego  może  zostać  przerwana

prezentacja.

II. Piosenka

- uczestnik przygotowuje jedną piosenkę,

- czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min,

- artyście, który nie będzie przestrzegał ograniczenia czasowego zostanie przerwana prezentacja,

- dopuszcza się występ jednego uczestnika lub zespołu liczącego maksymalnie 5 osób,

- nie dopuszcza się występu z instruktorem prowadzącym,

-  uczestnik  może  wystąpić  z  podkładem  muzycznym,  przy  akompaniamencie  1  instrumentu

lub a cappella,

- podkład muzyczny powinien być nagrany na płycie CD lub MP3, nośnik należy opisać.



Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w dniach:  21. 05. 2018r. oraz  22. 05. 2018r.

Dokładne godziny przesłuchań w poszczególnych kategoriach zostaną ustalone po zamknięciu listy

uczestników, o czym występujący będą powiadomieni drogą e–mailową lub telefoniczną.

O terminie  rozdania  nagród  oraz  terminie  koncertu  finałowego  uczestnicy  zostaną

poinformowani oddzielnie.

Termin

Zgłoszenia należy nadsyłać do 07. 05. 2018 r. na adres organizatora:

IV LO im. Marii Skłodowskiej – Curie

ul. Dąbrowskiego 34

41-500 Chorzów

z dopiskiem: Towary liryczne Agnieszki Osieckiej

lub e-mail: reginafrelich77@gmail.com

Profesjonalne jury oceniać będzie:

- dobór repertuaru,

- interpretację tekstu,

- kulturę słowa, 

- ogólny wyraz artystyczny.

Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  publikacji  wizerunku  wykonawcy  wraz

z imieniem i nazwiskiem.



KARTA ZGŁOSZENIA

V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU SZTUKI SŁOWA

TOWARY LIRYCZNE AGNIESZKI OSIECKIEJ

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI:

………………………………………………………………………………………………….

UCZESTNIK/KA REPREZENTUJE PLACÓWKĘ (szkoła, dom kultury, inne):

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

………………………………………………………………………………………….......................

ADRES KONTAKTOWY:

…………………………………………………………………………………………………

TELEFON ORAZ ADRES E-MAILOWY OPIEKUNA LUB UCZESTNIKA:

………………………………………………………………………………………………….

KATEGORIA KONKURSOWA (*niepotrzebne skreślić): 

I.  Recytacja     II. Piosenka

KATEGORIA  WIEKOWA  (*niepotrzebne  skreślić):   gimnazjum,  szkoła  ponadgimnazjalna,

osoby dorosłe

REPERTUAR KONKURSOWY:

I.  Recytacja,     II. Piosenka

(tytuł)

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

……………………………………………………………………………………...............................

INSTRUKTOR, NAUCZYCIEL PROWADZĄCY:

………………………………………………………………………………………………............…

WARUNKI TECHNICZNE:

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

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

…………………………………………………………………………………....................................

………………………………….,dnia…………………………………………………………..........

PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO:…………………………………………………………………..........

(W przypadku zgłoszenia internetowego prosimy o podanie wszystkich wyżej wymienionych

danych.)


