
REGULAMIN 65. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

eliminacje gminne i powiatowe 
           

1. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą, skierowaną do uczniów szkół podstawowych, szkół 
ponad podstawowych oraz dorosłych z terenu Gminy Gdów. 
2. Organizatorem eliminacji gminnych konkursu jest Centrum Kultury w Gdowie, eliminacji powiatowych Centrum 
Kultury i Turystyki w Wieliczce, edycji ogólnopolskiej Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie. 
3. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji: szkolnych, gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich oraz spotkań finałowych. 
4. Konkurs prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów: 
TURNIEJ RECYTATORSKI - uczestnicy zgłaszają tylko jeden wiersz i fragment prozy: 
kat. klasy I - III - występ nie może przekroczyć 3 min.  
kat. klasy IV - VI - występ nie może przekroczyć 3 min.  
kat. klas VII-VIII - występ nie może przekroczyć 5 min.  
kat. szkoły średnie/dorośli - występ nie może przekroczyć 10 min. 
TURNIEJ WYWIEDZIONE ZE SŁOWA repertuar dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage 
tekstów) dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z 
dźwiękiem, ruchem, rekwizytem) - występ nie może przekroczyć 7 min. 
TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał 
literacki - występ nie może przekroczyć 30 min. 
TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany. Do prezentacji uczestnik 
zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany – występ nie może przekraczać 10 min. 
5. Dzieci ze szkół podstawowych biorą udział w konkursie do szczebla powiatowego.  
6. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru, który nie był prezentowany w poprzednich edycjach 
konkursu recytatorskiego.  
7. Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia niższego nie może być zmieniony. 
8. Etap gminny konkursu odbędzie się w Centrum Kultury w Gdowie dniu 25 lutego 2020 r. Organizator zastrzega 
sobie prawo zmiany terminu przesłuchań uzależnionego od ilości zgłoszonych uczestników. 
9. Termin przesłuchań poszczególnych uczestników zostanie przekazany mailowo lub telefonicznie na dane 
kontaktowe podane w karcie uczestnika. 
10. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora. 
11. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji członków Sądu Konkursowego. 
12. W przypadku równego podziału głosu, rozstrzyga głos przewodniczącego. 
13. Decyzja Sądu jest ostateczna.  
14. Sąd konkursowy ma obowiązek uzasadnienia werdyktu ogólnego. Nastąpi to po ogłoszeniu werdyktu. Wtedy 
też uczestnicy mają prawo zwracania się do Sądu Konkursowego o uzasadnienie oceny swojej prezentacji.   
15. Skargi zgłaszane po tym terminie nie będą rozpatrywane.  
16. Dodatkowe informacje: Regina Chlebda, Andrzej Klimczyk tel.12 278 32 00 wew. 102. 
17. Etap powiatowy konkursu zaplanowany został przez Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce 
w dniach 17 - 18 marca 2020 roku. 

 

Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych 
1) Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Centrum Kultury i Turystyki i Turystyki w Wieliczce oraz na Centrum Kultury w 

Gdowie swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań prezentowanych podczas konkursu, w celu ich 

wykorzystania przez Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce oraz w Centrum Kultury w Gdowie w sposób nieograniczony 

terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video, b) zwielokrotnienia na wszelkich 

nośnikach dźwięku i obrazu, c) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci internet, d) publicznego odtwarzania, 

wyświetlania.  
2) Uczestnicy konkursu (opiekunowie prawni) udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku 

utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w konkursie. 
3) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Centrum Kultury i Turystyki 
4) w Wieliczce oraz Centrum Kultury w Gdowie na potrzeby organizacji konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi 

organizatora konkursu (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych). 
5) Nadesłanie Karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 
 


