REGULAMIN
KONKURSU RECYTATORSKIEGO
IM. POETÓW POLSKICH
I edycja poświęcona twórczości Juliana Tuwima – czerwiec 2013 roku
1. Konkurs organizowany jest przez Klub Humanistów, działający przy Instytucie
Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku we
współpracy z Kołem Nauk Humanistycznych, działającym przy Politechnice
Białostockiej oraz Białostockim Teatrem Lalek.
2. Kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów szkół wyższych z
regionu Podlasia. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych
(studentom i licealistom).
3. Do konkursu należy zgłaszać maksymalnie trzy wiersze autorstwa Juliana Tuwima,
spośród których Komisja wybierze jeden i drogą elektroniczną powiadomi uczestnika
Konkursu o swoim wyborze.
4. Do zgłoszenia należy dołączyć kartę zgłoszeniową zawierającą podstawowe
informacje o kandydacie wraz z dokonanym przez niego wyborem wierszy.
5. Wiesze konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć osobiście najpóźniej do 29
kwietnia 2013 roku do godziny 15.00 na adres:
Klub Humanistów
Instytut Filologii Polskiej UwB
Plac Uniwersytecki 1
15-420 Białystok
lub kolohum@gmail.com (uczestnik otrzyma potwierdzenie odebrania nadesłanego
zgłoszenia).
7. Ewentualne pytania i wątpliwości prosimy kierować drogą mailową na adres:
kolohum@gmail.com
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17 czerwca 2013 roku w przededniu
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Julian Tuwim. Tradycja – recepcja –

perspektywy badawcze” w Białostockiem Teatrze Lalek. Konkurs rozstrzygnie jury
złożone z aktorów, pracowników naukowych UwB i studentów.
9. Nagrody zostaną wręczone w dniu 17 czerwca 2013 roku w BTL-u.
10. Regulamin konkursu znajduje się w Instytucie Filologii Polskiej oraz na stronie
ifp.uwb.edu.pl.
11. Konkurs

zostanie

poprzedzony

warsztatami

literackimi

(w

liczbie

pięciu

poniedziałkowych spotkań), prowadzonymi przez aktorów Białostockiego Teatru
Lalek, na które zostaną zaproszeni wybrani uczestnicy z Podlasia, a także niektórzy
członkowie kół organizujących Konkurs. O zaproszeniu na warsztaty uczniowie i
studenci zostaną poinformowani w dniu 30 kwietnia 2013 roku wraz z informacją o
przyjęciu zgłoszenia i wyborze wiersza.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
13. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży uczestników warsztatów i Konkursu.

