Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju
po raz trzydziesty trzeci , zaprasza na
Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej
i Po e z j i
Śpiewanej im. Skamandrytów
2 3 - 2 5 l i s t o p a d a w Po ł c z y n i e - Z d r o j u .
Co roku staramy się wyjść naprzeciw Państwa
oczekiwaniom, dlatego też w tegorocznym
programie znalazły się takie elementy jak
m.in . Recital Emiliana Kamińskiego, konce y,
sp kania w „Kawiarence pod Pikadorem”
(Jam Session), konsultacje indywidualne
z jurorami Turnieju. Dzięki czemu mamy
nadzieję uatrakcyjnić Państwu pobyt
w jesiennym Połczynie-Zdroju.

WARUNKI REGULAMINU:
§1
TERMIN I MIEJSCE
1.Turniej odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2018 r. w Połczynie-Zdroju
(woj. zachodniopomorskie)
2.Pierwsza część przesłuchań koncertowych rozpocznie się
23 listopada 2018r. o godz. 15.30
3.Biuro organizacyjne czynne będzie od godz. 8.oo
w Centrum Kultury Kino Goplana w Połczynie-Zdroju ul. Parkowa 4.
§2
UCZESTNICTWO
1.Turniej jest imprezą konkursową przeznaczoną dla osób, które
ukończyły 16 lat.
2.Kategorie konkursowe:
a.recytacja
b.poezja śpiewana/piosenka autorska
3.Uczestnicy mogą zgłaszać udział w obu kategoriach,
4.Uczestnicy kategorii „recytacja” prezentują dwa utwory, z których jeden
musi pochodzić z twórczości grupy literackiej „Skamander”.

5.Uczestnicy kategorii „poezja śpiewana/piosenka autorska” prezentują
dwa utwory. Jeśli żaden z utworów nie pochodzi z twórczości grupy
literackiej „Skamander” wówczas uczestnik nie jest klasyﬁkowany
do nagrody Grand Prix i nagród specjalnych.
6.Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o pozawerbalne
środki wyrazu, jeśli służą one twórczej interpretacji tekstu.
7.Wykonawcom poezji śpiewanej/piosenki autorskiej może
akompaniować od 1 do 4 osób. Wyklucza się playback i półplayback.
8.Czas prezentacji nie może przekraczać 15 minut dla każdej kategorii.
9.Warunkiem uczestnictwa jest obecności podczas Turnieju od momentu
rejestracji w biurze organizacyjnym do ogłoszenia przez Jury listy osób
zakwaliﬁkowanych do Koncertu Laureatów.

10.Organizator ma prawo do rejestracji przebiegu Konkursu,
odtwarzania i rozpowszechniania zarejestrowanego materiału na
wszelkich dostępnych nośnikach obrazu i dźwięku oraz publikację
wizerunku.
11.Uczestnik zgłaszając udział wyraża zgodę na rejestrowanie prób,
występu i Koncertu Galowego na wszelkich nośnikach oraz
nieodpłatne ich opublikowanie przez Organizatora.
§3
ZGŁOSZENIA
1.Warunki udziału w Turnieju jest przesłanie czytelnie wypełnionej karty
zgłoszenia wraz z kserokopią wpłaty akredytacji do 15 listopada 2018 r.
na adres:
Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju
ul. Wojska Polskiego 54
78-320 Połczyn-Zdrój
z dopiskiem „ Turniej Skamandrytów”
lub emailem na adres: m.antolak@ckpolczyn.pl
§4
NAGRODY
1.Jury Turnieju wyłoni laureatów i przyzna nagrody ﬁnansowe i rzeczowe,
m.in.:
GRAND PRIX TURNIEJU – 2500 zł
1 miejsce – 2000 zł
2 miejsce – 1500 zł
3 miejsce – 1000 zł
wyróżnienie – od 300 do 400 zł
Nagrody specjalne:
- Nagrodę Burmistrza Połczyna-Zdroju za interpretację tekstu Juliana Tuwima,
- Nagrodę Dyrektora CK w Połczynie-Zdroju za najlepszy debiut,
- Nagrodę za nowatorskie poszukiwania i indywidualizm,
- Nagrodę za ukazanie satyrycznych walorów wybranego tekstu.
verte

2.Warunkiem otrzymania nagrody jest wykonanie wybranego przez Jury
utworu podczas Koncertu Galowego.
3.Począwszy od tegorocznego Turnieju zdobywca nagrody Grand Prix
w kolejnych edycjach Turnieju, będzie mógł otrzymać nagrodę
I,II,III stopnia i nagrody specjalne, natomiast nie będzie brany pod uwagę
przez jurorów przy przyznawaniu nagrody Grand Prix.
§5
AKREDYTACJE
a.Pełna akredytacja (z kosztami noclegów i wyżywienia)
wynosi 190 zł od osoby.
b. Dla uczestników niekorzystających z noclegów i wyżywienia koszt
akredytacji wynosi 40 zł od osoby
Akredytacje należy wpłacać na konto Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju:
Bank Spółdzielczy w Połczynie-Zdroju
06 8577 0005 0010 5385 2000 0010
z dopiskiem „Skamander”.
INFORMACJE DODATKOWE
Szczegółowych informacji udzielają
pracownicy Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju:
tel. 517388264
fax 94 712 84 70
m.antolak@ckpolczyn.pl
Uwaga!
Dojazd PKP do stacji Koszalin, Białogard, Świdwin i Szczecinek,
następnie PKS do Połczyna-Zdroju.
Grupę “Skamander” tworzyli:
Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Julian Tuwim,
Kazimierz Wierzyński
oraz:
Stanisław Baliński, Mieczysław Braun, Tadeusz Hollender,
Kazimiera Iłłakowiczówna, Światopełk Karpiński, Gabriel Michał Karski,
Jerzy Liebert, Janusz Minkiewicz, Henryka Łazowertówna, Jerzy Paczkowski
Leonard Okołów-Podhorski, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Irena Tuwim
Feliks Przysiecki, Józef Wittlin itd.
Na podstawie: “Literatura Polska - przewodnik Encyklopedyczny”, PWN, Warszawa 1985

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora i jest niepodważalna.
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