
 

65. Ogólnopolski Konkurs 

Recytatorski – eliminacje gminne – 
  
 
 
 

 

R e g u l a m i n 
 

1. Eliminacje Gminne 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego są skierowane do 
uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu Gminy Michałowice.  

2. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nieprezentowanego na poprzednich 
konkursach.  

3. Zgłoszenie odbywa się przez złożenie dokładnie i czytelnie wypełnionej Karty 
Uczestnictwa. Kartę zgłoszenia można przesłać mailem ada@ckip.com.pl lub dostarczyć  
osobiście do siedziby Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach (budynek Biblioteki 
Publicznej w Michałowicach, biuro – II piętro). Obowiązuje limit miejsc – maksymalnie 3 
osoby z każdej kategorii wiekowej w Konkursie Recytatorskim. 

 

4. Termin zgłoszeń do Gminnego Konkursu Recytatorskiego upływa z dniem 25 lutego 
2020 r.  

5. Planowany termin Gminnego Konkursu Recytatorskiego – 28 lutego 2020, godz. 
9.00.  

6. Karta zgłoszenia powinna być podpisana przez uczestnika konkursu oraz rodzica 
jako osobę pełnoletnią.  

7. Podpisanie Karty zgłoszenia przez rodzica jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na wykorzystanie wizerunku dziecka przez organizatora do celów promocyjnych 
(zdjęcia zamieszczone będą na stronach CKiP i w Gazecie Gminy Michałowice, 
której wydawcą jest CKiP). 

 

Miejsce: Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, sala widowiskowa na I piętrze (budynek 
przy Placu J. Piłsudskiego 2). 
 
 
 
 

I.TURNIEJ RECYTATORSKI 
 

1. Uczestnicy występują w kategoriach wiekowych: 

 

• dzieci ze szkół podstawowych w trzech kategoriach: 
– klasy I-III 
– klasy IV-VI  

• klasa VII, VIII   
• młodzież szkół ponadpodstawowych 

 

2. Repertuar uczestników obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: prozę oraz dwa 
utwory poetyckie.  

3. Do wykonania uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki. 



Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut! Uczestnik nie powinien używać 
rekwizytów. 

 

II. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA 
 

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie. 
 

2. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie 

może przekroczyć 30 minut. 

 

III. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ 
 
 

1. Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.  

2. Repertuar obejmuje: - 3 utwory śpiewane - 1 utwór recytowany.  

3. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady: - wykonywane 

mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej; - 

przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę; - 

uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.  

4. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako 

trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie 

prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa). Łączny czas ich wykonania nie 

może przekroczyć 10 minut.  

5. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 

osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).  

6. Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, 

gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację. 

 

 

Jurorami w całej edycji OKR nie mogą być: 
 
 

1. wykonawcy uczestniczący w konkursie; 
 

2. instruktorzy, których recytatorzy biorą udział w konkursie. 
 
 

Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów: 

 

– dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych 

uczestnika); 

 

– interpretacja utworów; 
 
– kultura słowa; 
 
– ogólny wyraz artystyczny. 
 

Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Jury. 
 

W przypadku równego podziału głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego. 



Decyzja Jury jest ostateczna. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące eliminacji gminnych do 65. OKR dostępne w siedzibie 
organizatora, czyli Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, Plac J. Piłsudskiego 2, 32-091 
Michałowice (budynek Biblioteki Publicznej (II Piętro)) lub pod nr tel. 12 388 50 71 lub 535 029 
009. 



 
 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA Dot. 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Zgodnie z art. 13 ust. 

1 i 2 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Towarzystwo Kultury Teatralnej wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod 

numerem KRS 0000117062 z siedzibą w Warszawie przy ulicy Słupeckiej 9 lok 3, 02 - 309 Warszawa, 

tel. 22 825 34 89; e-mail tkt@tkt.art.pl ,posiadające numer REGON: 007023197 i NIP: 5261655889, 

zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z 

Administratorem. [ 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizowanym 

przez Towarzystwo Kultury Teatralnej Ogólnopolskim Konkursem Recytatorskim (dalej jako 

„Konkurs”) oraz w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów 

istotnych prawnie co jest naszym uzasadnionym interesem. Pani/Pana dane osobowe będą 

udostępniane innym odbiorcom w zakresie w jakim podmioty te – domy, ośrodki i centra oraz kluby 

kultury, uczelnie artystyczne, placówki oświatowe, stowarzyszenia – wykonują zadania związane z 

organizacją Konkursu. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 3) Zgodnie z 

pkt 2 powyżej przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko uczestnika 

Konkursu, imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika Konkursu (jeśli znajduje zastosowanie), 

numer telefonu oraz adres email uczestnika Konkursu lub jego opiekuna prawnego, fakt zgłoszenia i 

uczestnictwa w Konkursie, informacje o Instytucji patronującej oraz kategorii występu uczestnika, 

repertuar w danych przeglądach, ocena i wynik uczestnictwa w Konkursie i jego poszczególnych 

etapach, informacja o miejscu w Konkursie i otrzymanych nagrodach, informacja o zapoznaniu się z 

regulaminem Konkursu, informacja o zgodzie na wykorzystanie wizerunku i artystycznego wykonania, 

informacja o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną. 4) Podanie przez Panią/Pana danych 

osobowych, o których mowa w pkt 3 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału 

w Konkursie. 5) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 
 
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innego Państwa lub do organizacji międzynarodowej. 
 
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowani zautomatyzowanych decyzji, 
w tym do profilowania. 8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania 
Konkursu i eliminacji do Konkursu, a także przez czas niezbędny dla zabezpieczenia informacji na 
potrzeby wykazania faktów istotnych prawnie oraz dla celów archiwalnych. 


