Regulamin Wydarzenia
L’Après-midi d’une poésie,
organizowanego w ramach
Dnia Frankofonii w Białymstoku,
w dniu 22 marca 2022

Organizatorzy:
Organizatorem Wydarzenia L’après-midi d’une poésie jest Pracownia Literatury Francuskiej i
Frankofońskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.
Patronat:
Białostocki Ośrodek Kultury
KsiąŜnica Podlaska
I. Cel Wydarzenia:
popularyzacja idei Frankofonii, sprzyjanie rozwojowi zainteresowania literaturą krajów
obszaru francuskojęzycznego oraz literaturą polską, rozwijanie umiejętności językowych
oraz artystycznych w językach francuskim i polskim. Wypracowanie form współpracy z
regionalnymi instytucjami kultury.

II. Przedmiot Wydarzenia:
Przedmiotem Wydarzenia jest prezentacja poezji Marii Krysińskiej w dwóch wersjach
językowych: w oryginale w języku francuskim oraz w tłumaczeniu na język polski.

III. Uczestnicy Wydarzenia:
Wydarzenie adresowane jest do Studentów kierunku: Filologia, specjalności Filologia
francuska (nauka języka od podstaw), Język francuski stosowany, z hiszpańskim; Język
francuski (od podstaw), z angielskim – profil tłumaczeniowy, z językiem francuskim), lat
I, II i III.
IV. Warunki uczestnictwa:
W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby wymienione w pkt III, które wyraŜą
indywidualnie wolę uczestnictwa. Poprzez „wyraŜenie indywidualnej woli” rozumie się
wypełnienie formularza (wzór w załączeniu) i przekazanie go osobiście, w terminie do 6
lutego 2022, osobie odpowiedzialnej za organizację Wydarzenia (Agnieszka Włoczewska,
mail: a.wloczewska@uwb.edu.pl).
Osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w Wydarzeniu wyraŜa zgodę na przetwarzanie
danych osobowych wyłącznie w celach informacyjnych związanych z konkursem. WyraŜa
takŜe zgodę na rejestrację dźwięku i obrazu z przebiegu całego Wydarzenia.
Uczestnik Wydarzenia moŜe przygotować się do występu indywidualnie lub w ramach
Warsztatów bezpłatnych dla Uczestników, które zapewnia Organizator wydarzenia
najpóźniej na miesiąc przed datą jego realizacji. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez
specjalistę od emisji głosu i mają na celu wspomóc Uczestnika w:
1.
opanowaniu pamięciowym tekstu
2.
wymowie i akcentowaniu
3.
płynności wysławiania się
4.
ekspresji
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5.
6.

oryginalności interpretacji
prezencji osobistej

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Warsztatów bądź zastąpienia
ich inną formą ćwiczenia.

V. Organizacja i przebieg Wydarzenia:
Wydarzenie L’après-midi d’une poésie odbędzie się dnia 22 marca 2022 roku, w
godzinach 15.00 - 17.00, w siedzibie KsiąŜnicy Podlaskiej, przy ul. Marii CurieSkłodowskiej 14 w Białymstoku.
Uczestnicy Wydarzenia odczytują / recytują utwory Marii Krysińskiej w dwóch wersjach
językowych: polskiej i francuskiej.
Czas prezentacji utworu w obydwu wersjach językowych nie powinien przekraczać 10
minut.
Ze względu na sytuację epidemiczną, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty,
miejsca lub formuły Wydarzenia.

VI. Utwory do prezentacji:
Utwory konkursowe są udostępnione w Czytelni Filologicznej (Uniwersytet w
Białymstoku) przy ul. Liniarskiego 3, w Dossier Wydarzenia (istnieje moŜliwość
konsultacji na miejscu lub wypoŜyczenia w celu powielenia) oraz na stronie
internetowej http://uwb.absyst.com - zakładka Dzień Frankofonii 2022/Wydarzenie
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załącznik nr 1

Formularz potwierdzający wolę uczestnictwa w Wydarzeniu
L’après-midi d’une poésie
dane Uczestnika:
imię:
nazwisko:
numer albumu:
Ja, niŜej podpisana / podpisany, wyraŜam chęć uczestniczenia w Wydarzeniu L’après-midi d’une
poésie na zasadach określonych w Regulaminie.
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Wydarzenia.
Udzielam / Nie udzielam zgody na rejestrację mojego wizerunku i głosu.

miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika

.
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