MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI
DLA UCZNIÓW KLAS I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN

V. NAGRODY:
Wszyscy uczestnicy przesłuchań otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci konkursu
nagrody książkowe ufundowane przez organizatora.
Najlepszych wykonawców komisja artystyczna zakwalifikuje do Regionalnego Konkursu
Recytatorskiego organizowanego przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach.

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku

I. CELE KONKURSU:
1. Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.
2. Rozbudzanie talentów i aktywności twórczej dzieci.
3. Stwarzanie możliwości do wspólnej wymiany doświadczeń.
4. Promowanie dziecięcej twórczości artystycznej.

II. TERMIN I MIEJSCE:
Przesłuchania etapu miejskiego odbędą się 9 marca 2021 r. (wtorek) w Młodzieżowym
Domu Kultury przy ul. Władysława Broniewskiego 23.
Podczas eliminacji jurorzy będą udzielali konsultacji zainteresowanym osobom.
O szczegółowych godzinach prezentacji uczestnicy zostaną powiadomieni po zamknięciu
listy zgłoszeń.

III. WARUNKI REGULAMINOWE:
1. Uczestnikami konkursu są laureaci wyłonieni w eliminacjach szkolnych (etap ten
może być przeprowadzony online). Zakwalifikowane mogą być łącznie 2 osoby
z klas I-III. Organizator eliminacji miejskich może podjąć decyzję o zmianie
wysokości limitów kwalifikacyjnych.
3. W Turnieju Recytatorskim uczestnicy prezentują 1 utwór poetycki – czas prezentacji
nie może przekroczyć 3 minut.
IV. KRYTERIA OCENY RECYTATORÓW:
1. Organizatorzy konkursu powołają trzyosobową komisję artystyczną, która dokona
oceny prezentowanych utworów.
2. Oceny dokonywane są według następujących kryteriów:

dobór repertuaru (dopasowany do możliwości percepcyjnych recytatora),

kultura słowa (dykcja oraz emisja głosu, ekspresja – np. tempo
recytacji, modulacja, intonacja, akcentowanie),

interpretacja utworu (wynikającą integralnie z treści tekstu, odkrywczą,
zaskakującą, oryginalną, spójną, konsekwentną),

ogólny wyraz artystyczny.
3. Werdykt komisji artystycznej jest ostateczny i niepodważalny.

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Czytelnie wypełnione karty zgłoszeń laureatów szkolnych eliminacji oraz skan
wypełnionej i podpisanej zgody należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie
do 1 marca 2021 r. drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku,
ul. Władysława Broniewskiego 23, 44-217 Rybnik
e-mail: mdkwr@poczta.onet.pl
Natomiast oryginał zgody należy dostarczyć w dniu przesłuchań konkursowych.
W razie pytań lub wątpliwość zachęcamy do kontaktu z organizatorem pod nr telefonu
32 422 40 88 lub 32 421 51 55.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Rodzic/opiekun prawny uczestnika Konkursu może wyrazić dobrowolną i nieodpłatną
zgodę na rejestrację i przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie - zgodnie z art. 81 ust. 1
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) wizerunku swojego dziecka/osoby
pozostającej pod jego opieką w celu dokumentacji i promocji Konkursu. Wyrażona zgoda
dotyczy wykorzystania wizerunku w całości, a także w postaci dowolnie wybranych
fragmentów w wybranych przez organizatora Konkursu wydawnictwach, audycjach
telewizyjnych, radiowych, publikacjach w Internecie (w szczególności przez publikację
na stronie internetowej organizatora, na portalach społecznościowych prowadzonych
przez organizatora - Facebook, Instagram, YouTube) oraz w powstałych publikacjach
po zakończeniu Konkursu. Nieodpłatne zezwolenie, o którym mowa powyżej, odnosi się
do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania
z wizerunku Uczestnika na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy
fotograficznej, taśmie magnetycznej, dyskietce, cyfrowo,
a) wprowadzania do obrotu,
b) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej, i/lub sieci telefonii komórkowej,
c) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,

e) wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu,
f) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej
przez stację naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity,
równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania).
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie
i jego ostatecznej interpretacji.
UWAGA! Szczegółowe informacje na temat Miejskiego Konkursu Recytatorskiego
będą na bieżąco zamieszczane na stronie www.mdk.rybnik.pl
Dodatkowo zapraszamy na nasz facebook.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

KARTA ZGŁOSZENIA
na Miejski Konkurs Recytatorski
Rybnik 2021
1.

Imię i nazwisko uczestnika ............................................................................................

2.

Kategoria wiekowa (wiek uczestnika, klasa) .................................................................

3.

Placówka, instytucja delegująca

adres i telefon ..........................................................................................................

4.

...........................................................
Miejscowość

...........................................................
Data

Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję postanowienia zawarte
w Regulaminie Konkursu.
....................................................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/osoby pozostającej
pod moją opieką prawną w celu organizacji i przeprowadzenia eliminacji miejskich
Konkursu Recytatorskiego MAŁY OKR organizowanego przez Młodzieżowy Dom
Kultury w Rybniku.

adres e-mail .............................................................................................................

....................................................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Imię i nazwisko opiekuna (telefon kontaktowy) ...........................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka/osoby pozostającej pod moją
opieką prawną zarejestrowanego podczas eliminacji miejskich Konkursu Recytatorskiego
MAŁY OKR w celu dokumentacji i promocji konkursu zgodnie z zapisami zawartymi
w Regulaminie Konkursu.

.......................................................................................................................................

5.

WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY
UCZESTNIKA ZAKWALIFIKOWANEGO DO ETAPU MIEJSKIEGO

....................................................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Utwór przygotowany do konkursu:
a) tytuł utworu
........................................................................................................................................

WYPEŁNIA INSTRUKTOR
UCZESTNIKA ZAKWALIFIKOWANEGO DO ETAPU MIEJSKIEGO
Imię i nazwisko nauczyciela

b) imię i nazwisko autora

............................................................................................................................. ..........................

.................................................................................................................................... ....

...........................................
pieczęć placówki

.........................................
podpis opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji
i przeprowadzenia eliminacji miejskich Konkursu Recytatorskiego MAŁY OKR
organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku oraz oświadczam,
że zapoznałem/-am się i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu.

...........................................................
Miejscowość

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

