XXX. DABASI JÁRÁSI VERS-,
MESE- ÉS PRÓZAMONDÓ TALÁLKOZÓ
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén 30. alkalommal rendezzük meg a Dabasi járási vers-, meseés prózamondó találkozót.
A találkozó helye: Kossuth Művelődési Központ - Dabas, Szent István út 58.
A találkozó időpontja: 2020. április 25., szombat (9 órától regisztráció, 10 órától ünnepélyes megnyitó).
Jelentkezési határidő: 2020. április 17., péntek
Jelentkezni a www.kmkdabas.hu honlapon közzétett online regisztrációs felületen keresztül lehet.
Az online érkező jelentkezéseket 3 munkanapon belül visszajelezzük. Amennyiben nem érkezik meg a
visszaigazolás, kérjük, jelezzék a szervezes@kmkdabas.hu e-mail címen, különben a regisztráció
érvénytelen!
Személyes regisztráció esetén a weboldalról letöltött jelentkezési lapot csak hiánytalan kitöltés esetén áll
módunkban elfogadni.
Az előzetes adminisztráció miatt a helyszínen nincs lehetőség regisztrációra!
Kategóriák:

alsó tagozatosok kategória (1-2, 3-4. osztály)
felső tagozatosok I. kategória (5-6. osztály)
felső tagozatosok II. kategória (7-8. osztály)
középiskolások kategória

Részvételi feltételek:
Az alsó tagozatos, valamint a felső tagozatos I. kategóriában jelentkezők egy szabadon választott szerző
versével, vagy meséjével, prózájával nevezhetnek.
A felső tagozatos II. és a középiskolás kategóriában indulók egy Gyóni Géza verssel valamint egy Gyóni
Gézával kortárs magyar költő versével vagy prózájával jelentkezhetnek. A verseny alatt mindkét vers
elmondására sor kerül.
Maximális műsoridő: 3-5 perc. Időtúllépés esetén az előadást a zsűri figyelmen kívül hagyhatja.
Nevezési díj nincs.
A zsűri tagjai:
Az alsó tagozatosok és a felső tagozatosok I. kategóriában:
Bakkai Éva magyar szakos pedagógus
Beséné Lakatos Éva magyar szakos pedagógus
Ordasi Brigitta rádiós műsorvezető
A felső tagozatosok II. és középiskolások kategóriában:
Papp János színművész – a zsűri elnöke
Wiegmann Alfréd, a Magyar Versmondók Egyesülete Versszínházi alelnöke
Papp Dániel színművész, drámapedagógus
A zsűri értékelése alatt, a szünetben a résztvevőknek szendvicset és ásványvizet biztosítunk.
Az első három helyezettet kategóriánként 3.000-5.000 forintos könyvutalvánnyal, illetve Libri
ajándékkártyával jutalmazzuk.
Kimagasló teljesítmény esetén a zsűri egyes kategóriákban több díjat is kiadhat, vagy díjakat vonhat össze.
Minden résztvevő emléklapot, a díjazottak oklevelet kapnak.

www.kmkdabas.hu

