XXIII EDYCJA
18 – 20 listopada 2015 r.
FINAŁ – 8 grudnia 2015 r.
Wojewódzki Dom Kultury
www.3lo.rzeszow.pl

Jak co roku, tak i teraz w III LO będziemy gościć
utalentowaną młodzież z całego Podkarpacia.
XXIII edycja Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej
to kolejna szansa dla młodych ludzi, którzy na szerszym
niż dotąd forum chcą zaprezentować swoje umiejętności
w różnych dziedzinach sztuki.
Z niegasnącym zapałem urzeczywistniają
artystyczne wizje, a RDKS otwiera przed nimi nowe
możliwości i szanse.
Przyjdzie nam z wielką ochotą i przyjemnością
śledzić poczynania młodzieży, która tak śmiało
i ciekawie zaznacza swoją obecność w życiu naszego
regionu.

Z życzeniami sukcesu
Marek Plizga
Dyrektor III LO w Rzeszowie

Hymn
Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej
Cóż to jest piękno?
Szukamy, pytamy, błądzimy
I krzycząc po ulicach świata
Odpowiedzi wciąż nie słyszymy.
Patrząc, ślepi, gdzieś za widnokrąg
Wołamy, że wszystko ułuda
Jeden starzec z siwą brodą
Cicho szepce, nikt go nie słucha:
Bo nie jest światło by pod korcem stało
Ani sól ziemi do przypraw kuchennych
Bo piękno na to jest by zachwycało
Praca – by się zmartwychwstało.
muz. Sylwester Wilk, sł. Grzegorz Krupa,
ref. na podstawie fragmentu poematu „Promethidion” Cypriana Kamila Norwida

KONKURSY SKIEROWANE SĄ DO UCZNIÓW
III KLAS GIMNAZJÓW
I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Regulamin konkursu literackiego










Konkurs obejmuje prace poetyckie i prozatorskie, które nie były dotąd publikowane
i nagradzane,
Do konkursu prozy autor może zgłosić jeden utwór, do trzech stron tekstu,
zaś w konkursie poezji do czterech wierszy.
Każdy utwór powinien być opatrzony kryptonimem. W załączonej kopercie, opatrzonej tym
samym kryptonimem, należy zamieścić wypełnioną kartę zgłoszeń (druk do pobrania
w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.3lo.rzeszow.pl ).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów w prasie
i wydaniu książkowym.
Prace oceniane będą w dwóch odrębnych kategoriach: poezji i prozy.
Nagrody:
I miejsce – 200 zł, II miejsce – 150 zł, III miejsce – 100 zł
Prace w maszynopisie w 4 egzemplarzach należy dostarczyć do 26 października 2015r.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 8 grudnia 2015r. o godzinie 11:00
w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie (ul. Okrzei 7) podczas finału XXIII edycji
RDKS.
Teksty nagrodzone pierwszym miejscem zostaną odczytane na scenie Wojewódzkiego Domu
Kultury w trakcie gali finałowej.

Regulamin konkursu fotograficznego










Do konkursu należy przesłać trzy zdjęcia kolorowe lub czarno-białe na temat:
„Malowane światłem” w formacie 10x15 lub większym
Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. I etap to przesyłanie zdjęć, weryfikacja, ocena
i wybór najlepszych. II etap to zaproszenie autorów sześciu wybranych przez komisję zdjęć do
zajęć warsztatowych w różnych miejscach Rzeszowa. Następnie spośród prezentowanych prac
fotograficznych wykonanych „na żywo” komisja wybierze trzech laureatów i prace
wyróżnione.
Uczestnicy II etapu przyjeżdżają z własnym aparatem fotograficznym.
Przewidywany czas II etapu : pierwsza dekada listopada.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 23 października 2015r. na adres szkoły. Prosimy
o przesyłanie prac wraz z kartą zgłoszeń (do pobrania na stronie internetowej szkoły
www.3lo.rzeszów.pl)
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych zdjęć w prasie i wydaniu
książkowym.
Nagrody :
I miejsce – 200zł., II miejsce – 150 zł., III miejsce – 100 zł.
Ogłoszenie wyników nastąpi 8 grudnia o godzinie 11:00 w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie (ul. Okrzei 7) podczas finału XXIII edycji RDKS.
Nagrodzone zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie w III LO w Rzeszowie.

Regulamin konkursu dziennikarskiego













Celem konkursu jest promowanie i prezentowanie twórczości dziennikarskiej uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i budowanie wrażliwości młodych ludzi na otaczający ich świat.
Temat konkursu – „Inny nie znaczy gorszy”. Prace powinny dotyczyć aktualnych problemów
młodych ludzi i środowiska w którym żyją.
Konkurs podzielony jest na 3 kategorie:
o reportażu prasowego
o relacji reporterskiej
o filmowej/ TV relacji reporterskiej
Objętość prac pisemnych – maksymalnie 6 tysięcy znaków , czas trwania materiałów
dźwiękowych i filmowych – maksymalnie 5 minut.
Udział w konkursie należy potwierdzić wypełniając kartę zgłoszeń (do pobrania w sekretariacie
szkoły lub na stronie www.3lo.rzeszow.pl) z zaznaczeniem kategorii oraz przesłać pocztą
tradycyjną na adres III LO.
o reportaż prasowy w formie wydruku komputerowego w 3 egzemplarzach lub na adres
mailowy: 1rdks3lo@gmail.com
o radiową relację reporterską na płycie CD w 3 egzemplarzach
o TV/filmową relację reporterską na płycie DVD w 3 egzemplarzach
Prace konkursowe oceniać będzie profesjonalne jury składające się z dziennikarzy prasy, radia
i telewizji.
Termin nadsyłania prac upływa 23 października 2015r.
Nagrody:
Przyznane zostaną trzy równorzędne nagrody, po jednej w każdej kategorii,
w wysokości 150 zł.
Wyniki ogłoszone zostaną 8 grudnia o godzinie 11:00 w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie (ul. Okrzei 7) podczas finału XXIII edycji RDKS

Regulamin konkursu tanecznego




















Konkurs odbędzie się 20 listopada 2015r. o godz. 10:30 w Młodzieżowym Domu Kultury
w Rzeszowie (ul. Osmeckiego 51) w sali widowiskowej .
Należy przybyć do godziny 10:00, możliwość próby od 8:30 – 10:15.
Wykonawcy prezentują jeden układ taneczny - autorską, samodzielnie opracowaną
choreografię. Mogą wystąpić soliści i duety.
Cele prezentacji:
rozwijanie zainteresowań i poszukiwań tanecznych.
wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie tańca.
integracja tanecznego środowiska młodzieży.
Kategorie taneczne:
taniec nowoczesny: hip-hop, popping, street dance, break dance, disco dance itd.
Czas trwania: do 3 min.
inne propozycje taneczne: taniec współczesny, modern, jazz, lyrical itd.
Czas trwania: do 5 min.
Wymagany jest dobrej jakości podkład muzyczny na płytach CD (dwie podpisane płyty – tytuł
choreografii i wykonawca)
Kryteria oceny:
Jury oceniać będzie dobór repertuaru i muzyki, pomysł, opracowanie choreograficzne, technikę
wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny.
Zgłoszenie (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej
www.3lo.rzeszow.pl) powinno zawierać następujące informacje:
imię i nazwisko wykonawcy, tytuł i czas trwania układu tanecznego, muzyka, kategoria
taneczna.
Prosimy o podanie informacji czy wykonawca tańczy w Zespole Tanecznym TAK/ NIE. Jeśli tak, to podać nazwę zespołu i miejsce działania.
Za I, II i III miejsce przewidziane są nagrody pieniężne.
Nagrodzone choreografie zostaną zaprezentowane 8 grudnia 2015r. godz. 11:00 w trakcie
gali finałowej XXIII edycji RDKS w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

Regulamin konkursu „Monodram”








Konkurs odbędzie się 18 listopada 2015 r. o godz. 10:00 w auli III LO.
Udział w konkursie należy potwierdzić za pomocą karty zgłoszeń (druk do pobrania w
sekretariacie szkoły, lub na stronie internetowej www.3lo.rzeszow.pl) do 3 listopada 2015.
Czas prezentacji do 15 minut.
Warunki sceniczne zapewniane przez organizatorów:
- widownia do 100 osób.
- nagłośnienie: wzmacniacz, odtwarzacz CD
- reflektory.
Nagrody:
I miejsce – 200 zł, II miejsce – 150zł, III miejsce – 100 zł
Zdobywca pierwszego miejsca zaprezentuje swój spektakl 8 grudnia o godz. 11:00 w
Wojewódzkim Domu Kultury (ul. Okrzei) podczas finału XXIII edycji RDKS

Regulamin konkursu muzycznego







Konkurs odbędzie się 19 listopada w klubie muzycznym „Mikrofon” w Rzeszowie
(ul. Matejki 8a, wejście od ul. Kopernika)
Konkurs obejmuje utwory muzyczne z polskojęzycznym tekstem.
Do występu mogą być zgłaszani soliści lub zespoły instrumentalno - wokalne,
wykonujące jeden utwór.
Udział w konkursie należy potwierdzić za pomocą karty zgłoszeń (druk do pobrania w
sekretariacie szkoły, lub na stronie internetowej www.3lo.rzeszow.pl) w terminie
do 9 listopada 2015r.
Nagrody:
I miejsce-200zł, II miejsce- 150zł, III miejsce- 100zł.
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz koncert laureatów będzie miał miejsce
8 grudnia 2015r. o godz. 11:00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie
(ul. Okrzei 7) podczas finału XXIII edycji RDKS.

Występy pozakonkursowe
„SCENA OTWARTA”
dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego
Uzdolnioną artystycznie młodzież zapraszamy do prezentacji umiejętności i talentów w dniu
20 listopada 2015r. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły do 13 listopada 2015r.
, powinny zawierać następujące informacje:

Imię i nazwisko wykonawcy (klasa)

Kategoria występu
Występ nie może przekraczać 10 min.
Miejsce prezentacji – sala gimnastyczna III LO

Laureaci XXII edycji
Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej
KONKURS LITERACKI
Poezja
I miejsce:
Balicki Maciej
II miejsce: Powierza Katarzyna
III miejsce: Gleń Wiktoria
Wyróżnienia:
Pyszczek Aleksandra

ZSOiZ Przeworsk
LO Tarnobrzeg
LO Tarnobrzeg

Zestaw wierszy
Zestaw wierszy
Zestaw wierszy

LO Tarnobrzeg

Zestaw wierszy

LO Tanobrzeg
I LO Krosno
II LO Rzeszów

„Tonąc we mgle”
„Pamiętnik powstańca"
„Samotność współczesna”

ALO Rzeszów
I LO Jasło

„Paź królowej”
‘Cancer”

Proza
I miejsce:
Budziński Marcin
II miejsce: Jaklewicz Katarzyna
III miejsce: Paliga Anna
Wyróżnienia:
Pleśniak Zuzanna
Krzyżak Katarzyna

KONKURS FOTOGRAFICZNY
I miejsce:
Wojtyniak Karolina
II miejsce: Szałajko Mateusz
III miejsc: Cios Ewelina
Wyróżnienie:
Przybyła Katarzyna
Rajchel Kaja
Bochnak Aneta
Klepacz Klaudia
Nagroda specjalna:
Rycko Natalia

II LO Przemyśl
ZS Kańczuga
III LO Rzeszów
ZS Ropczyce
ALO Rzeszów
ZS Ropczyce
ZS Kańczuga
III LO Rzeszów

KONKURS TEATRALNY „MONODRAM”
I miejsce:
Nawojska Joanna
II miejsce: Paliga Anna
III miejsce Dragoń Sylwia
Wyróżnienie:
Bury Olga

I LO Rzeszów
II LO Rzeszów
LO Strzyżów
LO Sióstr Prezentek Rzeszów

KONKURS DZIENNIKARSKI
I miejsce:
Nowak Artur
II miejsce: Wojnar Katarzyna
III miejsce: Kumięga Tomasz

III LO Rzeszów
II LO Łańcut
II LO Przemyśl

KONKURS MUZYCZNY
I miejsce: Zepół White Socks
- Mateja Patryk,
- Banach Paweł,
- Kleczkowski Patryk

ZST Leżajsk

II miejsce: Michna Monika
III miejsce: Baran Łukasz z zespołem
Wyróżnienia:
Piątek Magdalena
Czyż Maciej
Szeliga Kamila
Noga Andżelika
Mokrzycka Kamila
Sanecka Dominika
Dec Karolina
Muller Amadeusz
Długosz Oliwia
Zagaja Monika i Szymiczek Michał
Zespół „Fallencrowd”

II LO Łańcut
LO Strzyżów
III LO Rzeszów
IV LO Rzeszów
IV LO Rzeszów
ZSG Rzeszów
I LO Rzeszów
II LO Rzeszów
ZS Ropczyce
II LO Rzeszów
II LO Łańcut
ZS Ropczyce
VI LO, OSM1, SLO Głogów Małopolski,
LO Sióstr Prezentek

KONKURS TANECZNY

I miejsce:

Homa Aleksandra
Pietrucha Aleksandra i Pieniążek Jagoda
II miejsce: Dastyk Martyna
III miejsce: Grebenkova Vira i Czuryk Aleksandra

I LO Przemyśl
II LO Rzeszów
II LO Przemyśl
Niepubliczne Gimnazjum
„Morawa” Przemyśl

Wszystkim laureatom i osobom wyróżnionym gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów!

KARTY ZGŁOSZEŃ MOŻNA POBRAĆ W SEKRETARIACIE
SZKOŁY LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ

www.3lo.rzeszow.pl

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO
INNEGO ROZDZIAŁU NAGRÓD

Biuro Organizacyjne

Sekretariat III Liceum Ogólnokształcącego
im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie
ul. Szopena 11, 35-055 Rzeszów
(17) 748 28 70
E-mail: 1rdks3lo@gmail.com
Nr konta:
05 1240 1792 1111 0010 3721 5232

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
mgr Katarzyna Delikat
mgr Grażyna Dzikowska
Weronika Marcinowska
Marta Malinowska
Maria Zegar
Łukasz Ostrowski
Marcin Wrona
PROJEKT GRAFICZNY LOGO RDKS:
Bogusław Tomczak

Organizator:

Patroni:

PREZYDENT RZESZOWA
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO

Na wszystkie imprezy organizowane w ramach
XXIII Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej
WSTĘP WOLNY!

Sponsorzy: Firma Fotograficzna „Vega”

