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I. ORGANIZATOR KONKURSU:
Konkurs organizowany jest przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie  
w Wiejskim Domu Kultury w Targanicach.
–  Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b, 

tel.: 33 875 26 28, mail: biuro@kultura.andrychow.eu
–  Wiejski Dom Kultury w Targanicach, ul. Floriańska 2,  

tel.: 33 875 12 25,mail: targanice@kultura.andrychow.eu

II. CELE KONKURSU:
Celami Konkursu są:
– popularyzacja religijnej twórczości poetyckiej: klasycznej i ludowej;
– doskonalenie warsztatu recytatorskiego dzieci i młodzieży;
– rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży;
– propagowanie wartości moralnych;
– kształtowanie wrażliwości i umiejętności wypowiedzi artystycznej;
– integracja środowiska lokalnego.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.  Uczestnicy Konkursu oceniani będą w czterech grupach wiekowych: 

– I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym i klasy „0” 
– II grupa – klasy I-III szkół podstawowych 
– III grupa – klasy IV-VI szkół podstawowych 
– IV grupa – klasy VII-VIII szkół podstawowych

2.  Każda instytucja może wydelegować maksymalnie 4 recytatorów w poszczegól-
nych grupach wiekowych. Prosimy o przeprowadzenie wewnętrznych eliminacji.

3.  Uczestnicy Konkursu przygotowują jeden wiersz lub fragment utworu literackiego  
o tematyce religijnej lub tekst zawierający treści moralne bądź etyczne.

4.  Przygotowany utwór należy recytować z pamięci, a czas recytacji nie powinien 
przekraczać 5 minut.

5. Uczestnicy występują w kolejności ustalonej przez Organizatora.
6. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.

Wiejski Dom Kultury
Targanice

„Dzisiaj my, dorośli, potrzebujemy was, byście nas nauczyli żyć razem w różnorodności 
(...), w dialogu, w dzieleniu się, wielokulturowości – nie jako zagrożenia,  

lecz jako szansy. Wy jesteście możliwością przyszłości, miejcie odwagę nauczyć nas,  
że jest łatwiej budować mosty, niż wznosić mury!” 

Papież Franciszek
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IV. TERMIN KONKURSU I ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ:
1.  Część konkursowa odbędzie się 15 grudnia (środa) 2021 r. Przesłuchania konkur-

sowe dla grup wiekowych I, II rozpoczną się o godz. 9.00, natomiast dla grup wie-
kowych III, IV o godz. 11.30 w sali widowiskowej WDK w Targanicach.

2.  Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 18 grudnia (sobota) 2021 r. o godz. 16.30 
w sali widowiskowej WDK w Targanicach.

3.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia – wypełnione for-
mularze, czyli: „Kartę zgłoszenia” wraz ze „Zgodą na wykorzystanie wizerunku dziec-
ka uczestniczącego w Konkursie” oraz „Formularz zgłoszeniowy o stanie zdrowia  
i świadomości ryzyka uczestnika”, należy dostarczyć w terminie do 8 grudnia 2021 r.:
–  do WDK w Targanicach 

lub
– do Sekretariatu CKiW w Andrychowie.

4.  „Regulamin Konkursu”, „Karta zgłoszenia” wraz  ze „Zgodą na wykorzystanie wizerunku 
dziecka uczestniczącego w Konkursie” oraz „Formularz zgłoszeniowy o stanie zdrowia  
i świadomości ryzyka uczestnika” dostępne:
– w WDK w Targanicach,
– w Sekretariacie CKiW w Andrychowie,
– do pobrania na stronie: www.kultura.andrychow.eu

Uwaga!!! Wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć tekst mówionego wiersza.
       
V. 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 wie-
kowej.

3.  Nagrody zostaną wręczone na uroczystym podsumowaniu Konkursu połączonym 
z Koncertem Laureatów w dniu 18 grudnia (sobota) 2021 r. o godz. 16.30 w sali 
widowiskowej WDK w Targanicach.

4. Od werdyktu Jury nie ma odwołania.
       
VI. UWAGI KOŃCOWE:

1.  Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przepro- 
wadzaniem 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.


