6. Nagrody 

Organizatorzy, instytucje patronujące oraz sponsorzy fundują nagrody finansowe i rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątki przygotowane przez organizatorów . 

* Jury turnieju wyłoni laureatów i przyzna im nagrody finansowe i rzeczowe m.in.: 

Grand Prix Turnieju – 5000 zł
I miejsce – 3000 zł
II miejsce – 2000 zł
III miejsce – 1500 zł
Wyróżnienia 

**  Skład Jury:
Marian Dziędziel - aktor
Lesław Żurek - aktor
Kacper Przybyła – instruktor poezji śpiewanej

** Prowadzenie – Roman Czejarek - dziennikarz

ORGANIZTOR:
Wałeckie Centrum Kultury 

PATRONAT:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Urząd Województwa Zachodniopomorskiego 
Starostwo Powiatowe w Wałczu
Urząd Miasta Wałcz
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REGULAMIN
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40. JUBILEUSZOWY
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
SZTUKI RECYTATORSKIEJ
„Wobec własnego czasu”

Wałcz 27-29 października 2017 r.
40.Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej
„Wobec własnego czasu”

1.Termin
Turniej odbędzie się w dniach 27-29 października 2017 r. w Wałczu (zachodniopomorskie)
Przesłuchania rozpoczynają się już w piątek (w godz. wieczornych)
i w sobotę. Organizatorzy uprzejmie informują, że ze względów technicznych nie będą przyjmowane zgłoszenia recytatorów na jeden wybrany koncert.
Biuro Turnieju będzie czynne 27 października 2017 r. od godz. 15.00

2.Kategorie
Konkurs adresowany jest dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, studentów i dorosłych. 
Prowadzony jest w formie trzech turniejów:
- turniej recytatorski 
- turniej poezji śpiewanej
-„wywiedzione ze słowa”

3.Zasady prezentacji tekstów :
Forma literacka prezentowanych utworów jest dowolna
(wiersze, proza, montaż tekstów).
Uczestnicy w kategoriach recytacji i poezji śpiewanej przedstawiają dwa utwory.
Wykonawcą poezji śpiewanej może akompaniować zespół składający się maksymalnie z trzech osób.
Dopuszcza się wykonywanie w poezji śpiewanej jednej poezji własnej , wyklucza się playback i pół playback.
W kategorii „wywiedzione ze słowa”- repertuar i forma dowolna.
Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 10 minut.
Wykonawcy mają możliwości wykorzystania pozostałych środków wyrazu artystycznego, jeżeli służą one wzbogaceniu interpretacji utworów. 

UWAGA! Przesłuchania odbywają się na dużej scenie teatralnej.


Każdy człowiek odczuwa potrzebę wyrażania swoich uczuć 
i refleksji. Czyni to w różnorodnych formach sztuki. Sztuka żywego słowa od zarania sięgała do ustnej i pisemnej tradycji literackiej, aby znajdować tam całe bogactwo inspiracji. Zapraszamy wszystkich, którzy sięgnąwszy do tej skarbnicy pragną słowami pisarzy wyrazić stan swego ducha i myśli. Wałeckie Turnieje głęboko i na trwałe wrosły w kulturalną mapę Polski.

Niech każdy w wykonawców sprawi, by prezentowany tekst był refleksją nad sprawami dnia codziennego, określeniem postaw wobec czasu jaki jest, wobec złożonych problemów narodu, kraju 
i świata.

4.Zgłoszenia 
Zgłoszenia na Turniej na kartach uczestnictwa lub pocztą elektroniczną należy składać do dnia 16 października  na adres:
Barbara Radkiewicz
Wałeckie Centrum Kultury 
Turniej sztuki Recytatorskiej 
Plac Zesłańców Sybiru 3, 78-600 Wałcz
tel. 67/381-95-53 , 517-307-704   fax: 67 381 95 62
e-mail: wck.sekretariat@wp.pl    (ilość przyjmowanych zgłoszeń ograniczona)

5.Akredycja
Koszt zakwaterowania i wyżywienia recytatorów oraz wstęp na imprezy towarzyszące i akredytacji instruktorów, obserwatorów 
(w wysokości 200 zł) pokrywają instytucje delegujące.
Dla recytatorów, którzy nie korzystają z wyżywienia i noclegów koszt akredytacji wynosi 30 zł  (za udział w całym turnieju).
Akredytacje należy wpłacać na konto: 
Wałeckiego Centrum Kultury
Bank Pekso S.A. I oddział w Wałczu
Nr konta: 59 1240 3712 1111 0000 4364 7701
Z dopiskiem: Wobec własnego czasu

Imprezy towarzyszące 
* Recital Michała Bajora
* Spektakl „Bóg Mordu”

