,,Rówieśnikom kameleonom” konkurs recytatorski wierszy Andrzeja Bursy

1. Konkurs został ogłoszony dla upamiętnienia 90-lecia dnia urodzin Poety
(21.03.1922).
2. Konkurs jest imprezą otwartą, adresowaną do uczniów szkół średnich.
3. Jedną szkołę może reprezentować maksymalnie 3 recytatorów.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie do recytacji 2 wierszy Andrzeja
Bursy.
5. Czas recytacji nie powinien przekroczyć 6 min.
6. Oceny recytacji dokona komisja artystyczna powołana przez organizatora.
7. Symbolicznymi nagrodami hierarchicznie będą ceramiczne figurki: Poetycki Lew
(I miejsce), Poetycki Tygrys (II miejsce), Poetycki Ryś (III miejsce); oraz Poetyckie
Koty (wyróżnienia). Laureaci otrzymają również nagrody książkowe.
8. Ceramiczne figurki nawiązują do wiersza poety ,,Z kociego jestem rodu” oraz do
profesji jego żony Ludwiki Szemioth - Bursy, (b. wykładowczyni ASP w Krakowie,
od kilkudziesięciu lat prowadzącej pracownię ceramiki artystycznej).
9. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez wysłanie wypełnionych - skanu karty
uczestnictwa i załączników RODO na adres poczty elektronicznej: jokisaz@int.pl
10. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 marca br. o godz. 12.00.
11. Prezentacje uczestników odbędą się 21 marca br. w Jarosławskim Ośrodku Kultury
i Sztuki o godz. 10.00.

Zastrzeżenie
W związku z sytuacją epidemiologiczną Organizatorzy zastrzegają sobie przejście
na wirtualną formę przebiegu imprezy - co zostanie zakomunikowane (najwcześniej jak to
będzie możliwe) - na stronie mok-jar.pl oraz na fb JOKiS
Zalecamy zatem na wszelki wypadek recytatorom przygotowanie filmiku wideo
z prezentacją (w początkowej sekwencji filmiku wpisane - imię i nazwisko wykonawcy,
lub nazwa szkoły).
Filmiki wideo mogą być nagrywane przy użyciu zarówno amatorskich
jak i profesjonalnych urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku z zachowaniem
minimum technicznego:
- minimalna rozdzielczość wideo 854x480 pikseli;
- optymalna rozdzielczość 1280x720 pikseli;
- współczynnik proporcji obrazu 16:9, pozioma orientacja obrazu;
- format pliku - mp4, mpg2, mpg4;
- maksymalny rozmiar pliku wideo nie może przekroczyć 1GB.
Filmik musi być zintegrowany z dźwiękiem.
Nagrania recytacji z wszelkimi wadami technicznymi uniemożliwiającymi prawidłową ocenę
– będą przez komisję odrzucane.
Fotografia Andrzeja Bursy (domena publiczna):
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Bursa#/media/Plik:Andrzej_Bursa_2.jpg

