Eliminacje Gminne
do
40 Małego Konkursu
Recytatorskiego

11 maja 2021 r. (wtorek)

Wieża Ariańska
w Wojciechowie

początek - godz. 10.00

Eliminacje Gminne
do 40 Małego Konkursu Recytatorskiego
Termin: 11 maja 2021 r. (wtorek) godz. 10.00
Miejsce: Wojciechów – Wieża Ariańska

Organizator konkursu: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Organizator eliminacji gminnych: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
Plan organizacyjny konkursu:
Eliminacje gminne – 11 maja 2021 r. od godz. 10.00 - Wieża Ariańska
w Wojciechowie
Eliminacje rejonowe – 14 maja 2021 r. godz. 10.00 – Nałęczowski Ośrodek
Kultury
Wojewódzki Koncert Laureatów 7- 8 - 9 czerwca 2021 r. - Wojewódzki Ośrodek
Kultury w Lublinie
Mamy nadzieję, że jak co roku Mały Konkurs Recytatorski da młodym ludziom
szansę na odnalezienie najlepszej interpretacji dzieł największych mistrzów pióra.
Zachęcamy do sięgania po teksty nowe, rzadko prezentowane, mówiące o tym, co
jest naprawdę bliskie młodym recytatorom.
Założenia regulaminowe:
I.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych województwa
lubelskiego.
Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:
uczniowie kl. I - III,
uczniowie kl. IV - VI
oraz uczniowie kl. VII - VIII, których po latach przerwy zapraszamy
do udziału w Małym Konkursie Recytatorskim
II. Repertuar:
- Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy,
nie prezentowany w innych konkursach,
- Tematyka tekstu jest dowolna.
- Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu.
- Czas występu: do 5 minut.

III. Każda szkoła może zgłosić do eliminacji gminnych po trzech uczestników
z każdej kategorii.
Bardzo prosimy o nieprzekraczanie tej liczby. W przypadku większej ilości
chętnych do wzięcia udziału w konkursie, należy przeprowadzić eliminacje na
poziomie szkół.
W przypadku utrzymania lub zaostrzenia obostrzeń spowodowanych
przebiegiem panemii Covid - 19, zastrzegamy sobie prawo do zmiany
organizacji i przebiegu konkursu. Prosimy Państwa o wyrozumiałość
i współpracę.
IV. Organizator informuje, że prowadzi dokumentację fotograficzną
i multimedialną imprezy, która będzie wykorzystywana bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych w kontekście dokumentalnym, informacyjnym oraz
promocyjnym konkursu przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie.
V. Jury ocenia:
- dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie
do możliwości wykonawczych recytatora),
- dykcję recytatora,
- interpretację utworu
- ogólny wyraz artystyczny.
VI. Warunkiem uczestnictwa w eliminacjach jest przysłanie do dn. 21 kwietnia
2021 r. wypełnionej karty zgłoszenia na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie,
24 - 204 Wojciechów
tel. (81) 517 72 10, 517 76 22,
e-mail: gok@agroturystyka.pl
Zapraszamy

Karta zgłoszenia uczestnika
40 MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
(WYPEŁNIĆ DUŻYMI LITERAMI)
Imię ………………………..... ............. Nazwisko ……………………………..................
Klasa ………................ Wiek …………..............
Miejscowość ……………………......... Gmina ………………………….........................
Powiat ……………………………………………...
Nazwa szkoły (placówki) adres z kodem i telefon:
…………………………………………………………………………...……........................
………………...………………………………………………..............................................
Instruktor …………………………………………………………........................................
Adres i tel. instruktora, e – mail …………………………………......................................
…………………………………………………………………………..................................
Repertuar: (Autor, tytuł)………………………………………...........................................
…………………………………………………………………………..................................
…………………………………………………………………………..................................
…………………………………………………………………………..................................

.......................................................
Pieczęć szkoły (placówki), podpis opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby Małego Konkursu Recytatorskiego (zgodnie
z RODO). Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do organizacji Konkursu. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi
prawo dostępu do danych, możliwość ich poprawienia lub żądanie zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych
osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących udział
w w/w wydarzeniu.
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