
 RECYTACJA 

Dziecięcy i Młodzieżowy Konkurs Recytatorski 

kwalifikacje do Lubuskich Konfrontacji Artystycznych i PRO ARTE 

Cele: 

 promocja sztuki recytacji, twórczości poetyckiej, podnoszenie umiejętności 

recytatorskich uczestników, 

 integracja i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami instruktorami, 

 popularyzacja dzieł literatury polskiej i powszechnej, 

 pobudzenie zainteresowań literackich i aktorskich. 

Organizacja: 

Organizatorem konkursu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku. 

Uczestnicy: 

Grupy wiekowe:  

  I. roczniki 2012 – 2015 

  II. roczniki 2009 – 2011 

  III. roczniki 2006 – 2008 

Kategorie wykonawcze: 

  A – recytacja (wszystkie kategorie), 

  B – wywiedzione ze słowa (dowolna forma jednoosobowej prezentacji 

        tekstu) 

(Uwaga! Kategoria wykonawcza „wywiedzione ze słowa” dozwolona tylko dla III 

grupy wiekowej!). 

Repertuar: 

 wykonawcy prezentują wiersz lub fragment prozy,  

 tematyka tekstu jest dowolna, ale adekwatna do wieku i możliwości 

interpretacyjnych uczestnika, 

 repertuaru nie wolno zmieniać w kolejnych etapach przeglądu, 

 czas prezentacji: 

a. dla I grupy wiekowej: do 2,5 minut, 

b. dla II i III grupy wiekowej: do 5 minut. 



Kryteria oceny: 

 dobór repertuaru, 

 interpretacja utworu, 

 warsztat recytatora, 

 ogólny wyraz artystyczny, 

 celowość użycia dodatkowych środków wyrazu. 

 

Terminy: 

 przegląd gminny: 18 marca, MGOK Czerwieńsk, 

 przeglądy powiatowe: LKA - 29 marca, GOK Bojadła, PRO ARTE - do 16 

marca 

 finały: LKA - 13 maja, GOK Kłodawa, PRO ARTE – do 1 kwietnia. 

 Terminy mogą ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną bezzwłocznie 

poinformowani. 

Zgłoszenie uczestnictwa: 

1. Zgłoszenie następuje na podstawie karty uczestnictwa . 

2. Wymagane jest załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i 

wizerunkowych przed, w trakcie i po realizacji konkursu. Do wyrażenia zgody 

na przetwarzanie powyższych danych, zobowiązani są rodzice lub 

pełnoprawni opiekunowie uczestnika konkursu. Brak wyrażenia zgody, jest 

równoznaczny z utratą praw do udziału w konkursie. 

Zasady organizacyjne: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji treści regulaminu. 

2. Uczestnicy oraz ich opiekunowie i instruktorzy przyjeżdżają na koszt własny.  

3. Koszty transportu uczestników konkursu, pokrywają instytucje delegujące. 

4. Wszelkie decyzje Rady Artystycznej, są ostateczne. 

 

W przypadku nadal trwającej pandemii SARS-CoV-2, Miejsko – Gminny 

Ośrodek Kultury w Czerwieńsku, przewiduje realizację działania w formule 

hybrydowej. 

 



 
 
 

KARTA UCZESTNICTWA 

 

prezentacje gminne - RECYTACJA 

 

termin zgłoszenia: 11 marca, termin przeglądu: 18 marca 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………… 

 

2. Kategoria wiekowa:  

 

 
       Kategoria I   kategoria II    kategoria III 

 

 roczniki 2012 – 2015      roczniki: 2009 – 2011      roczniki: 2006 - 2008 

 
                                                                                (odpowiednie zakreślić) 

 

3. Kategoria wykonawcza:  

 

 recytacja         wywiedzione ze słowa*   

 

          * tylko dla III kategorii wiekowej 

 

4. Nazwa szkoły (placówki): ……………………………………………………. 

 

 

5. Tytuł utworu / autor: ………………………………………………………… 

 

 

6. Imię i nazwisko instruktora:………………………………………………… 

 

  tel. ………………………………           e-mail ………………………………... 

      

 
 

   ____________________           _____________________        __________________ 

 miejscowość, data  /kierownik placówki delegującej/             / instruktor prowadzący/ 



Załącznik nr 1 

 

do Regulaminu Lubuskich Konfrontacji Artystycznych 2022 

 

konkurs RECYTACJA 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych INSTRUKTORA 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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): 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko instruktora  zawarte w 

formularzu zgłoszeniowym) przez administratora Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury,  

ul. Bolesława Chrobrego 5, 66-016 Czerwieńsk, Organizatora Lubuskich Konfrontacji 

Artystycznych. 

 

TAK    NIE  

 

oraz dodatkowo danych osobowych w postaci:  

a) Pani/Pana numer telefonu podanego w karcie zgłoszenia – w celu kontaktu telefonicznego z 

Panią/Panem w związku z realizacją Lubuskich  Konfrontacji Artystycznych 2022. 

 

TAK    NIE  

 

b) Pani/Pana adresu e-mail podanego w karcie zgłoszenia– w celu przesyłania informacji 

związanych z realizacją Lubuskich  Konfrontacji Artystycznych 2022  

 

TAK    NIE  

 

c) wizerunku utrwalonego przez Organizatora Przeglądu Gminnego, Powiatowego Finału 

Wojewódzkiego i Operatora Programu – w celu relacjonowania i promowania Lubuskich  

Konfrontacji Artystycznych 2022 

 

TAK   NIE  

 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

3. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania, przechowywania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania.  

4. Informacja o prawie do cofnięcia zgody: w każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na 

przetwarzanie powyższych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 

wycofaniem.  

 

Miejscowość, data i czytelny podpis………………………………………………………………… 

 



Załącznik nr 2 

 

 

do Regulaminu Lubuskich Konfrontacji Artystycznych 2022 

 

konkurs RECYTACJA 

 

Zgoda  na przetwarzanie danych osobowych MAŁOLETNIEGO 

(Wypełnia i zgody udziela rodzic lub opiekun prawny) 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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), jako rodzic / opiekun 

prawny,* wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (podać imię i nazwisko, wiek 

dziecka) takich jak:  

 

1. Imię dziecka:…………………………………………………………………………. 

2. Nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………… 

3. Data urodzenia dziecka: …………………………………………………………… 

4. Nazwa zespołu (nie dotyczy solistów): ………………………………………………… 

 

dla potrzeb udziału w Lubuskich Konfrontacjach Artystycznych 2022  oraz wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych dziecka utrwalonych przez 

Organizatora Przeglądu Gminnego,  Powiatowego i Organizatora Finału Wojewódzkiego do 

celów budowania pozytywnego wizerunku oraz promowania Lubuskich Konfrontacji 

Artystycznych 2022.  

 

Data i czytelny podpis ....................................................  

 

* Niepotrzebne skreślić  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



Załącznik nr 3 

 

 

do Regulaminu Lubuskich Konfrontacji Artystycznych 2022 

 

konkurs RECYTACJA 

 

Zgoda  na przetwarzanie danych osobowych uczestnika pełnoletniego 

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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), wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych takich jak:  

 

5. Imię :………………………………………………………………………………….. 

6. Nazwisko : ……………………………………………………………………………. 

7. Data urodzenia dziecka: ……………………………………………………………… 

8. Nazwa zespołu (nie dotyczy solistów): ………………………………………………… 

 

dla potrzeb udziału w Lubuskich Konfrontacjach Artystycznych 2022  oraz wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunkowych  utrwalonych przez 

Organizatora Przeglądu Gminnego,  Powiatowego i Organizatora Finału Wojewódzkiego do 

celów budowania pozytywnego wizerunku oraz promowania Lubuskich Konfrontacji 

Artystycznych 2022.  

 

Data i czytelny podpis ....................................................  

 

* Niepotrzebne skreślić  

 
 


