
ZESPÓŁ EDUKACYJNO – ARTYSTYCZNY PRZYGODA W RYBNIKU 
 

XIII LISTOPADOWE ZADUSZKI LITERACKIE 
POWIATOWY KONKURS RECYTACJI I PIOSENKI LITERACKIEJ 

 
REGULAMIN 

 
Cel turnieju 

 odkrywanie i upowszechnianie bogactwa dziedzictwa kulturowego, 
inspirowanie zainteresowań problematyką literacką w środowisku młodzieżowym 
 kształcenie umiejętności postrzegania literatury jako szczególnej 
płaszczyzny dialogu człowieka ze światem, Absolutem i samym sobą 
 popularyzacja literatury recytowanej i śpiewanej, stymulowanie 
wrażliwości artystycznej młodzieży, formowanie osobowości poprzez budowanie 
hierarchii wartości etycznych, rozbudzanie wrażliwości, dociekliwości intelektualnej, 
wyobraźni, empatii 
 włączanie młodego pokolenia w proces integracji kulturalnej 
 integracja młodzieży naszego regionu 

Organizator 
 Zespół Edukacyjno - Artystyczny Przygoda w Rybniku – 
dyr. Anita Geratowska,  Agnieszka Janas 

Reprezentacje szkół i placówek kulturalnych: 
• Reprezentacje szkół ponadpodstawowych oraz innych placówek kulturalnych   okręgu 

rybnickiego, uczestnicy od 14 do 19 roku życia 
• Uczestnicy recytują lub śpiewają solo (z akompaniamentem własnym, innej osoby lub z 

nagranym akompaniamentem) po jednym tekście literackim w języku polskim nieżyjących 
już autorów lub wykonawców (w przypadku piosenki), jedna osoba niewystępująca wchodzi 
w skład komisji oceniającej 

Komisja: 
• Specjaliści, pedagodzy lub goście ze świata kultury 
• Nagroda publiczności – reprezentanci poszczególnych placówek przyznają nagrodę 

młodzieżową 
W ocenie uczestników komisja będzie brać pod uwagę przede wszystkim: 
• dobór repertuaru (oryginalność, dostosowanie do wieku wykonawcy) 
• poziom wykonania (dykcja, intonacja, interpretacja) 
• ogólne wrażenie artystyczne 

Organizacja przeglądu 
• Konkurs odbędzie się 10 listopada 2021 r. o godz 17.00 w Zespole Edukacyjno – 

Artystycznym Przygoda w Rybniku, ul. Świerklańska 42a 
• Kolejność występujących uczestników będzie losowana przed konkursem 
• Nagrodzeni zostaną uczniowie w/g punktacji – pierwsze, drugie i trzecie miejsce i 

wyróżnienia z podziałem na wokalistów i recytatorów 
• Placówka dysponuje fortepianem 
• Karty zgłoszenia załączone do regulaminu przyjmuje sekretariat Zespołu Edukacyjno - 

Artystycznego Przygoda w Rybniku – ul. Świerklańska 42a (tel.i fax 32 4226376, mail 
oppprzygoda@interia.pl) do 5.11.2021. Ze względu na pandemię liczbę uczestników 
ograniczamy do 30 według kolejności zgłoszeń. Nie możemy też gościć publiczności, jedynie 
opiekunów, uczestników i akompaniatorów. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze 
zgodą na pomiar temperatury oraz dezynfekcją przy wejściu do placówki , posiadanie 
maseczki oraz zachowanie wszelkiej ostrożności związanej z pandemią. 

• Kontakt z organizatorką – Agnieszka Janas 608 532 094. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
 

 IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY 

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

 

INSTYTUCJA DELEGUJĄCA 

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

TEL......................................................................... 

 

TYTUŁ UTWORU , AUTOR TEKSTU, KOMPOZYTOR: 

….........................................................................................................................................… 
 
 
……………………………………………………………………………………………... 
 
WYMAGANIA SPRZĘTOWE (DLA WOKALISTÓW) 

…........................................................................................................................................... 
 
KONTAKT: IMIĘ I NAZWISKO, TELEFON OPIEKUNA 

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

 

Wraz ze zgłoszeniem na konkurs wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby 

konkursu oraz na wykorzystanie wideo oraz fotografii w celu jego dokumentacji i promocji. 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury przy wejściu do ZEA Przygoda, na posiadanie 

maseczki w czasie konkursu i zobowiązuję się zachowywać zgodnie z zasadami ostrożności 

w czasie pandemii. 

 

       ………………………………….. 

       podpis uczestnika 

 


