
                                                                                                                                                

                                                                                        
 

REGULAMIN 

„ Piosenka i Poezja Romska ” 

 Konkurs wokalny i recytatorski poezji Romskiej 

I. Organizatorzy:  

 
Prudnicki Ośrodek Kultury      

ul. Kościuszki 1 , 48 – 200 Prudnik     

tel. 077 - 436 – 33 – 96     

fax. 077 - 436 – 33 – 96 – wew.28 

www.pok-prudnik.pl  

e – mail: mlucy123@interia.pl  

 

II. Termin i miejsce: 
W związku z ogłoszeniem w Polsce z stanem epidemii, spowodowanym koronawirusem 

(COVID-19),  edycja konkursu „Piosenka i Poezja Romska” 

zostanie przeprowadzona w wersji własnej prezentacji poprzez zapis obrazu i dźwięku  

III. Cel prezentacji:   

 
1. Celem konkursu jest promowanie piosenki i poezji romskiej wśród dzieci. 

2. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. 

3. Wymiana doświadczeń i pomysłów artystycznych. 

4. Rozwijanie i pobudzenie zainteresowań muzycznych dzieci i młodzież 

5. Integracja społeczności lokalnej. 

6. Rozbudzenie potrzeb kulturalnych i ich zaspokojenie przy zastosowaniu nowych form 

przeprowadzenia konkursów w czasie trwania stanu epidemii w kraju.  

 

IV. Zgłoszenia:  

 
1.Regulamin i karta zgłoszenia z załącznikiem do pobrania na stronie:wwwpok-prudnik.pl 

2.Zgłoszenia do konkursu w terminie do  4 grudnia  2020r. (piątek)                                                       

3.  Za kompletne zgłoszenie uznaję się: 

     a. Wersja papierowa należy dokonać w biurze POK: 

           - kartę zgłoszenia i załącznik 1 do regulaminu  

           - Nagrany Filmu na płycie CD lub DVD z opisem: 

           - Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

           - klasa i szkoła do której uczęszcza  

           -tytuł i autor wiersza lub piosenki  

      b. Wersja wysłania e-maila: mlucy123@interia.pl  

-Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko, klasa i kategoria.  

- nagranie prezentację uczestnika (film MP4) 

http://www.pok-prudnik.pl/
mailto:mlucy123@interia.pl


           - kartę zgłoszenia i załącznik 1 do regulaminu  

4. Kartę zgłoszeniową należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami 

             bez skrótów i uproszczeń.  

 

V. Uczestnicy:  
 

1. Recytatorzy i wokaliści występują w trzech kategoriach:  

          KAT. 1 - dzieci z klas I – III                                                    

          KAT. 2 - dzieci z klas IV – VI                                                 

          KAT. 3 - dzieci z klasy VII – VIII   

UWAGA!!! 

2. Teksty  twórczości romskiej z tomików poezji  „Biblioteki Romskiej” wybitnych poetów   

romskich jak : Jan Mirga, Teresa Mirga, Edward Parno Gierliński, Izolda Kwiek, Edward  

Dębicki, Stanisław Stahiro Stankiewicz oraz Bronisława Wajs czyli  „ Papusza”  można 

odebrać w bibliotece szkolnej  oraz w biurze POK. 

3. Każdy z uczestników nagrywa recytację lub jednego utworu muzycznego (do wyboru                  

przez uczestnika) o tematyce romskiej dostosowanych do wieku uczestnika i jego 

osobowości. Czas trwania prezentacji powinien zmieścić się w 5 minutach. 

4. Na początku prezentacji Uczestnik Konkursu proszony jest o podanie imię i nazwiska                   

oraz tytułów wykonywanych utworów. 

5. Zarejestrowanie prezentacji Uczestnika konkursu poprzez zapis obrazu i dźwięku kamerą                     

(np. smartfonem) nagrania powinna być wykonana z odległości 2 – 3 m i obejmować całą 

postać wokalisty. 

6. Prezentacja nie może być montowana lub udoskonalana (dotyczy to zarówno dźwięku,                        

jak i obrazu) po nagraniu. 

7. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu uzyskać można w biurze instruktorskim 

Prudnickiego Ośrodka Kultury. 

VI. Tryb pracy Komisji: 

 
1. Komisję powołują Organizatorzy 

2. Komisja konkursowa oceniać będzie: 

  - dobór repertuaru 

  - interpretację 

  - kulturę słowa 

  - dykcję 

  - ogólny wyraz artystyczny 

  - muzykalność 

  - walory głosów 

3. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia dla najlepszych wokalistów i recytatorów w każdej 

grupie wiekowej. 

4. Wyniki ogłoszenie laureatów konkursu „Poezja i Piosenka Romska”                                             

w dniu 9 grudnia 2020r. na stronie internetowej POK oraz informacja do szkół. 

5.  Dyplomy , nagrody i wyróżnienia zostaną dostarczone przez organizatora  laureatom              

za pośrednictwem szkoły lub w inny sposób (pocześniejszym kontakcie ze strony 

organizatora) 

6. Ostatecznie decyzje w związku z interpretacją regulaminu podejmuje organizator 

7. udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 

 

 



 


