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RECYTATORSKI
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GMINNY
KONKURS
RECYTATORSKI
„SZELKI
– HUMOR
W LITERATURZE”
„SZELKI
– HUMOR
W LITERATURZE”
zwany
dalej „Konkursem”
zwany dalej „Konkursem”
I. ORGANIZATOR KONKURSU:
I. ORGANIZATOR
KONKURSU:jest przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie – Świetlicę
1. Konkurs organizowany
1. Konkurs
organizowany jest przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie – Świetlicę
CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie:
CKiW
w Sułkowicach-Bolęcinie:
– Centrum
Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b, tel.: 33 875 26 28,
–e-mail:
Centrum
Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b, tel.: 33 875 26 28,
biuro@kultura.andrychow.eu
biuro@kultura.andrychow.eu
–e-mail:
Świetlica
w Sułkowicach-Bolęcinie, ul. Racławicka 123/1, tel.: 33 870 13 64, 518 599 869,
–e-mail:
Świetlica
w Sułkowicach-Bolęcinie, ul. Racławicka 123/1, tel.: 33 870 13 64, 518 599 869,
bolecina@kultura.andrychow.eu
e-mail: bolecina@kultura.andrychow.eu
II. CELE KONKURSU:
II. CELE
KONKURSU:
1. Celami
Konkursu są:
1. –Celami
Konkursukultury
są: i piękna żywego słowa,
popularyzacja
popularyzacja
kultury i rozwoju
piękna żywego
słowa,
– stwarzanie
możliwości
kulturalnego,
– doskonalenie
stwarzanie możliwości
rozwoju
kulturalnego,
warsztatu recytatorskiego uczestników,
– rozwijanie
doskonalenie
warsztatutwórczej
recytatorskiego
uczestników,
aktywności
dzieci i młodzieży,
– kształtowanie
rozwijanie aktywności
twórczej
dzieci i młodzieży,
wrażliwości
i umiejętności
wypowiedzi artystycznej,
kształtowanie wrażliwości
i umiejętności
– popularyzacja
humorystycznej
twórczościwypowiedzi
poetyckiej,artystycznej,
popularyzacja
humorystycznej
twórczości poetyckiej,
– integracja
środowiska
lokalnego.
– integracja środowiska lokalnego.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA:
III. WARUNKI
UCZESTNICTWA:
1. Uczestnicy
Konkursu oceniani będą w czterech grupach wiekowych:
1. –Uczestnicy
Konkursu
oceniani
będą w czterech
wiekowych:
I grupa – dzieci
w wieku
przedszkolnym
i klasygrupach
„0”,
w wieku
i klasy „0”,
– III grupa
grupa––dzieci
uczniowie
klasprzedszkolnym
I-III szkół podstawowych,
II grupa
szkół
podstawowych,
– III
grupa––uczniowie
uczniowieklas
klasI-III
IV-VI
szkół
podstawowych,
III grupa – uczniowie klas IV-VI
szkół
podstawowych,
– IV
VII-VIII
szkół
podstawowych.
–
IV
grupa
–
uczniowie
klas
VII-VIII
szkół
podstawowych.
2. Każda instytucja może wydelegować maksymalnie
4 recytatorów z każdej grupy wiekowej.
2. Prosimy
Każda instytucja
może
wydelegować
maksymalnie
o przeprowadzenie wewnętrznych eliminacji.4 recytatorów z każdej grupy wiekowej.
Prosimy o przeprowadzenie
wewnętrznych
eliminacji.
3. Uczestnicy
Konkursu przygotowują
jeden
wiersz lub fragment utworu literackiego
3. oUczestnicy
Konkursu
przygotowują jeden wiersz lub fragment utworu literackiego
zabarwieniu
humorystycznym.
o zabarwieniuutwór
humorystycznym.
4. Przygotowany
należy recytować z pamięci, a czas recytacji nie powinien przekraczać
4. 5Przygotowany
utwór należy recytować z pamięci, a czas recytacji nie powinien przekraczać
minut.
5 minut. występują w kolejności ustalonej przez Organizatora.
5. Uczestnicy
5.
występują w kolejności
ustalonej
Organizatora.
6. Uczestnicy przyjeżdżają
na koszt własny
lub przez
instytucji
delegującej.
6. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
IV. ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ:
IV. ZASADY
DOKONYWANIA
ZGŁOSZEŃ:
1. Warunkiem
uczestnictwa
jest dokonanie zgłoszenia – „Kartę zgłoszenia” wraz ze „Zgodą
1. na
Warunkiem
uczestnictwa
jest dokonanie
zgłoszenia – „Kartę
zgłoszenia”należy
wraz ze
„Zgodą
wykorzystanie
wizerunku
dziecka uczestniczącego
w Konkursie”
dostarczyć
naterminie
wykorzystanie
wizerunku
dziecka
uczestniczącego
należy dostarczyć
w
do 10 maja
2022 r. (po
tym terminie
zgłoszeniawnieKonkursie”
będą przyjmowane):
w
terminie
do
10
maja
2022
r.
(po
tym
terminie
zgłoszenia
nie
będą
przyjmowane):
– do Świetlicy CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie
– do Świetlicy CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie
lub
–lubdo Sekretariatu CKiW w Andrychowie.
– do Sekretariatu
w Andrychowie.
Uwaga!!!
Wraz z CKiW
kartą zgłoszenia
należy dostarczyć tekst mówionego wiersza.
Uwaga!!! Wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć tekst mówionego wiersza.
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2. „Regulamin Konkursu”, „Karta zgłoszenia” wraz ze „Zgodą na wykorzystanie wizerunku
dziecka uczestniczącego w Konkursie” dostępne:
– w Świetlicy CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie,
– w Sekretariacie CKiW w Andrychowie,
– do pobrania na stronie www.kultura.andrychow.eu
V. TERMIN I PRZEBIEG KONKURSU:
1. Część konkursowa odbędzie się 17 maja 2022 r. (wtorek) w sali widowiskowej Świetlicy
CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie. Przesłuchania konkursowe dla grup wiekowych I i II
rozpoczną się o godz. 9:00, natomiast dla grup wiekowych III i IV o godz. 12:00.
2. Obrady Jury odbędą się w dniu Konkursu po prezentacjach wszystkich uczestników.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi bezpośrednio po obradach Jury.
VI. KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
1. Jury, powołane przez Organizatora, oceniać będzie:
– dostosowanie repertuaru do wieku i predyspozycji wykonawcy,
– interpretację prezentowanego utworu,
– ogólny wyraz artystyczny.
2. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia dla najlepszych recytatorów w każdej grupie wiekowej.
3. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone po obradach Jury w sali widowiskowej Świetlicy
CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie.
4. Werdykt zostanie zamieszczony na stronie internetowej Organizatora:
www.kultura.andrychow.eu
5. Od werdyktu Jury nie ma odwołania.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) przez Organizatora w celach
związanych z przeprowadzaniem Konkursu, w szczególności z wyłanianiem zwycięzców
i przyznawaniem nagród, jak również w celach statystycznych i marketingowych.
2. Wszelkie sprawy nie zawarte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
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