Gminny Konkurs Recytatorski 2021
/eliminacje do konkursu powiatowego 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego/

Regulamin
1. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Zabierzów.
2. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich
konkursach.
3. Zgłoszenie odbywa się przez złożenie dokładnie i czytelnie wypełnionej Karty. Zgłoszenia
w siedzibie SCKiPGZ, ul. Szkolna 2, lub za pomocą zeskanowanej karty zgłoszenia i wysłania
na maila.
4. Termin zgłoszeń do Gminnego Konkursu Recytatorskiego upływa 16 marca 2021 r.
5. Konkurs odbędzie się 24 marca 2021 (środa) od godz. 10.00 w sali widowiskowej SCKiPGZ,
ul. Szkolna 2.
6. Przesłuchań dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora SCKiPGZ.
7. Uczestnicy wybierają poszczególne kategorie: Turniej recytatorski, Turniej Teatrów Jednego
Aktora, Turniej Poezji Śpiewanej, Wywiedzione ze Słowa.
8. Etap powiatowy odbędzie się w Mogilanach dla

uczniów

szkół

podstawowych

(Centrum Kultury w Zabierzowie zapewnia wspólny transport dla wszystkich laureatów etapu
gminnego do Mogilan).
9. Przy wyborze repertuaru można zasugerować się patronami, których Sejm wybrał na patrona
roku 2021: Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz.

I TURNIEJ RECYTATORSKI
1. Uczestnicy turnieju występują w 5 kategoriach wiekowych:


dzieci ze szkół podstawowych klasy 0,I-III,



młodzież szkół podstawowych z klas IV–VI,



młodzież z klas VII-VIII



młodzież szkół średnich,



osoby dorosłe i seniorzy
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2. Do etapu gminnego uczestnik przygotowuje 2 utwory: fragment prozy oraz jeden utwór
poetycki. Podczas prezentacji uczestnik wykonuje dwa wymienione utwory.
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 5 minut!
UWAGA!

że

Informujemy,

do

etapu

powiatowego

uczestnik

będzie

poproszony

o przygotowanie 3 utworów.

II TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe.
2. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny tekst literacki. Czas trwania nie może
przekroczyć 15 minut!

III TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe
2. Wykonawca jest solistą.
3. Repertuar obejmuje:
-

1 utwór śpiewany,

-

1 utwór recytowany.

Łączny czas nie może przekroczyć 5 minut!
UWAGA!

Informujemy,

że

do

etapu

powiatowego

uczestnik

będzie

poproszony

o przygotowanie 3 utworów śpiewanych i 1 utworu recytowanego.

W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady: wykonywane mogą być
wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej.
4. Do akompaniamentu może być stosowany jeden instrument bądź wcześniej dokonane nagranie
(półplayback bez tekstu w tle).
5. Utwór znany, posiadający kształt wykonawczy, podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik
przedstawił nową, własną interpretację.
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IV WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
Obowiązują następujące zasady:
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów).
3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze
śpiewanym, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
Czas występu nie może przekroczyć 5 minut.

Ocenianie we wszystkich kategoriach
1. Do oceny prezentacji konkursowych powołana zostanie przez organizatora Komisja
Konkursowa.
2. Komisja Konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów:


dobór

dobór do

repertuaru (wartości

artystyczne

utworów

oraz ich

możliwości wykonawczych uczestnika);



interpretacja utworów;



kultura słowa,



ogólny wyraz artystyczny,



repertuar dostosowany do wieku uczestnika.

W turnieju „Wywiedzione ze słowa” Komisja Konkursowa uwzględni ponadto:


celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów

scenografii iinnych) wspomagających interpretację;


kompozycję sceniczną występu.

W turnieju teatrów jednego aktora Komisja Konkursowa uwzględni również:


opracowanie dramaturgiczne;



opracowanie reżyserskie;



wykonanie zadań aktorskich;



inne elementy spektaklu – scenografia, muzyka.

W turnieju poezji śpiewanej Komisja Konkursowa uwzględni także:


zgodność muzyki z charakterem wiersza;
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muzykalność i warunki głosowe wykonawcy;



wartości artystyczne muzyki.

Uczestnik zapoznał się i akceptuję klauzulę informacyjną RODO i informację o
rozpowszechnianiu wizerunku twarzy w SCKiPGZ zgodnie z informacją załączoną do karty
zgłoszenia. Wyrażenie zgody warunkuje udział w konkursie.

Informacje dodatkowe
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Laureaci I, II, III

miejsc otrzymają dyplomy

i nagrody. Najlepsi uczestnicy zostaną zakwalifikowani do etapu powiatowego, który jest finałem
dla uczniów szkół podstawowych i odbędzie się w Mogilanach w marcu 2021 (zapewniamy
transport). Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o terminie konkursu powiatowego.
Kartę zgłoszenia i regulamin konkursu można pobrać ze strony http://sckipgz.zabierzow.org.pl
Kartę zgłoszeń do eliminacji gminnych należy przesłać do 16 marca 2021 r. (osobiście do siedziby
SCKiPGZ lub emailem).
Termin Gminnego Konkursu Recytatorskiego – 24 marca 2021 r. (środa)
Miejsce przesłuchań – Samorządowe Centrum Kultury i promocji Gminy Zabierzów
(ul. Szkolna 2), początek przesłuchań od godz. 10.00.
Wcześniej poinformujemy o kolejności prezentacji.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian organizacyjnych podczas konkursu.
Podpisując kartę zgłoszenia uczestnik akceptuje regulamin.
Organizator:
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów, tel.
676 20 48 563, 12 285 11 79, e-mail: sckipgz@zabierzow.org.pl

koordynator z ramienia SCKiPGZ Edyta Szota-Kulczyk (tel. 509350423)
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Klauzula RODO:
1.Utrwalenie przebiegu Konkursu
a) Uczestnicy Konkursu oraz ich prace będą utrwalane na zdjęciach, nośnikach audio i video.
b) Materiały będą publikowane na stronie internetowej Organizatora, Facebook oraz prasie lokalnej.
c) Udział w Konkursie, który jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, jest jednoznaczny z
akceptacją i udzieleniem zgody na przetwarzanie wizerunku na potrzeby publikacji materiałów audio i video.
d) Udział w Konkursie, a następnie udział w rozdaniu nagród są jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
przez organizatorów danych osobowych w celach wynikających z charakteru imprezy zgodnie z Rozporządzeniem
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).
Administratorem danych jest Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych - zabierzow@zabierzow.org.pl. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe
będą przechowywane przez okres realizacji imprezy oraz jej promocji na stronach internetowych i mediach
społecznościowych organizatorów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z
obowiązkiem archiwizacji dokumentacji rachunkowej (dot. laureatów Przeglądu). Administratorzy mogą przekazać
dane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach rozliczenia otrzymanych dotacji. Uczestnicy imprezy mają prawo
żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli
Pan/Pani uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pan /Pani prawo wniesienia skargi
do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
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