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ETAP GMINNY
15.03.2022r.



Organizacja: 
Impreza przebiega w trzeh etapach:

               Eliminacje Gminne w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej 15.03.2022r. 

                           Eliminacje powiatowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadła 29.03.2022r.

 Finał wojewódzki w Gminnym ośrodku Kultury w Kłodawie 13.05.2022r.

Uczestnicy:

Grupy wiekowe:

Kategorie 
wykonawcze:

I etap 

II etap 

R E G U L A M I N

I. roczniki 
2013 - 2016

II. roczniki 
2010 - 2012

III. roczniki
2009 - 2008

recytacja 
(wszystkie kategorie wiekowe)

wywiedzione ze słowa, 
czyli dowolna forma 

jednoosobowej prezentacji tekstu  
(tylko dla III kategorii wiekowej)

A B

0 etap 

Cele:  promocja sztuki recytacji, twórczości poetyckiej, podnoszenie umiejętności recytatorskich
 integracja i wymiana doświadczeń między pedagogami i instruktorami,
 popularyzacja dzieł literatury polskiej i powszechnej,
 rozbudzenie  zainteresowań literackich i aktorskich uczestników oraz ich rozwój intelektualny



Warunki uczestnictwa:

- repertuar Uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy. Tematyka tekstu jest dowolna, aczkolwiek dobrana
adekwatnie do wieku i możliwości interpretacyjnych uczestnika.
- repertuaru nie wolno zmieniać w kolejnych etapach LKA - Recytacja
- czas prezentacji utworu:

a) dla I kategorii wiekowej - do 2,5 min.
b) dla II i III kategorii wiekowej - do 5 min.

W przypadku obowiązywania obostrzeń sanitarnych wynikających z pandemii i braku możliwości dotrzymania 
terminów poszczególnych etapów Konfrontacji, Organizator Wydarzenia podejmie decyzję o wyznaczeniu 
nowych terminów. 

NAGRODA:

ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 08.03.2022.r poprzez fformularz online.
2. Formularz online znajduję się na stronie internetowej www.gok.kargowa.pl w zakładce LKA
3. Formularz wypełnia pełnoletni opiekun uczestnika.
4. Organizator nakłada limit uczestników w każdej kategorii wiekowej. O przystąpieniu do przesłuchań decyduje
kolejność zgłoszeń.

FORMA KONKURSU:

1. Konkurs ma formułę przesłuchań.
2. Harmonogram przesłuchań zostanie udostępniony 09.03.2022r. na stronie organizatora.
3. Przesłuchania mają charakter zamknięty i odbywają się w ściśle określonym gronie (Jury i uczestnik)
4. Rada Artystyczna nominuje do ETAPU I (dla powiatu zielonogórskiego) jednego laureata z każdej
kategorii wiekowej.

PRZESŁUCHANIA:

1. Każdy uczestnik powinien stawić się na przesłuchania o wyznaczonej godzinie. Niedotarcie na czas powoduje
przesunięcie prezentacji uczestnika na koniec swojej grupy wiekowej.
2. W dniu przesłuchania należy się zgłosić do punktu rejestracyjnego w celu podpisania zgód i oświadczeń oraz w celu
pobrania numeru i identyfikatora uczestnika.
3. Organizator wywołuje uczestnika po numerze, zapraszając do sali przesłuchań.
4. W sali przesłuchań nie mogą przebywać osoby trzecie. Nie dotyczy to 1 opiekuna / instruktora.
5. Po zakończonej prezentacji uczestnik wraca do domu.
6. Wyniki przesłuchań zostaną ogłoszone 16.03.2022r na stronie www.gok.kargowa.pl w zakładce LKA
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NOMINACJA 
DO ETAPU POWIATOWEGO

LKA RECYTACJA



1. Organizator Wydarzenia  zastrzega sobie prawo do interpretacji treści Regulaminu.
2. Koszty transportu uczestników przesłuchań pokrywają instytucje delegujące.
3. Placówki delegujące Uczestników lub osoby Reprezentujące ubezpieczają  Uczestników na czas pobytu i
przejazdu na Przesłuchania.
4. Szczegółowy program przesłuchań zostanie opublikowany na stronie internetowej www.gok.kargowa.pl po
zebraniu listy uczestników Konfrontacji  najpóźniej 11.03.2022r.
5. Zapytania dotyczące Przesłuchania prosimy kierować na adres e-mail:
gok@kargowa.pl
6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów organizacyjnych instytucji realizującej
Przesłuchania, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. Organizator Wydarzenia  nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji podanych przez
Przedstawicieli w procesie rekrutacji.
8. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników, za których odpowiedzialność spada
na bezpośrednich Opiekunów.
9. Regulaminy dla ETAP I i ETAP II LKA.RECYTACJA znajdują się na stronach organizatora:

a) GOK w Bojadłach - ETAP I
b) www.lubuskieart.pl - ETAP II

Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do zmiany formuły realizacji bądź przesunięcia terminu 
LKA - Recytacja.
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RODO: 
- przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu,

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych do celów związanych bezpośrednio z organizacją Lubuskich Konfrontacji Artystycznych -Recytacja organizowanych przez GCK Kargowa.. Upoważniam również Organizatora do: 
wykorzystania wizerunku osobistego wykonawcy we wszelkich wydawnictwach realizowanych przez Organizatora oraz wykorzystania zgłoszenia w jego wydawnictwach promocyjnych i informacyjnych. 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1)  administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Kargowej;
2)  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizacji działalności kulturalnej, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
3)  dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Rozporządzenia;
4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5)  każdy uczestnik LKA-Recytacja posiada prawo  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
6)  uczestnik LKA-Recytacja ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7)  podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa,
Jako uczestnik LKA-Recytacja oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy i akceptuję jego postanowienia w całości”.
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Kryteria oceny:

Uczestników LKA - Recytacja ocenia się według następujących kryteriów: 
dobór repertuaru
 interpretacja utworu
warsztat recytatora
ogólny wyraz artystyczny;
 celowość użycia dodatkowych środków wyrazu

ZASADY ORGANIZACYJNE:




