Szkoła Językowa UAM

Slam poetycki - Regulamin konkursu
1. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest przesłanie na adres mailowy
czarmary@amu.edu.pl do dnia 31.03.2016 dwóch oryginalnych, nigdzie wcześniej nie
publikowanych własnych utworów poetyckich w języku angielskim na dowolny temat.
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na lektorat języka angielskiego prowadzony przez Szkołę Języków Obcych UAM. Nadesłane
utwory powinny zawierać następujące informacje:
- tytuł utworu
- imię i nazwisko autora
- numer indeksu autora
- kierunek, wydział i rok studiów
- telefon kontaktowy
2. Autorzy, których prace zostaną zakwalifikowane będą imiennie zaproszeni do wzięcia
udziału w slamie poetyckim, który odbędzie się 6 kwietnia o godzinie 17.00 w Collegium
im. Hipolita Cegielskiego.
3. Każdy uczestnik będzie prezentował swój utwór poetycki w języku angielskim
(dopuszczalne odczytanie lub recytacja)
4. Jedynym ograniczeniem jest limit czasowy – 3 minuty na prezentację jednego utworu.
5. Turniej składa się z trzech rund, do rundy drugiej przechodzi 6 autorów, do rundy trzeciej –
finałowa trójka
6. Zespół składający się z 5 sędziów przyznaje każdemu utworowi od 1 do 10 punktów.
Najwyższa i najniższa ocena zostają odrzucone , na ocenę końcową składa się suma trzech
pozostałych ocen.
7. Za każde przekroczenie 3 minutowego limitu czasowego nalicza się punkty karne – odjęcie
pół punktu za każde 10 sekund powyżej limitu.
8. Decyzje zespołu sędziowskiego są ostateczne i nie podlegają odwołaniom
9. Przyznaje się następujące nagrody ;
Nagroda główna – Złote Pióro SJ UAM
Pierwsze wyróżnienie – Srebrne Pióro SJ UAM
Drugie Wyróżnienie – Brązowe Pióro SJ UAM
10. Każdy uczestnik, który zakwalifikuje się do konkursu otrzyma okolicznościowy Dyplom.
Możliwe jest również uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w konkursie.

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198, Collegium im. Hipolita Cegielskiego, 61- 486 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 29 57, fax. +48 61 829 29 57
lektorat@amu.edu.pl

www.sj.amu.edu.pl

