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TERMINY
00
Przesłuchania uczestników w obecności jury odbędą się 09 października 2019 r. (środa) od godz. 10 w sali
widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej.
O terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani poprzez instytucje
delegujące.
TEMATYKA KONKURSU
„Kochać to znaczy powstawać” – motyw miłości w literaturze polskiej, to hasło tegorocznej edycji Konkursu.
Miłość to jedno z najpiękniejszych uczuć towarzyszących człowiekowi. Motyw miłości występuje w literaturze
od samych jej początków. Jest odwiecznym motywem wszystkich pokoleń pisarzy i poetów. Możemy wyróżnić wiele
rodzajów miłości. Miłość spełnioną i niespełnioną, destrukcyjną, tragiczną, duchową i fizyczną, zmysłową, ślepą,
a także miłość zdolną przezwyciężyć nawet śmierć. Miłować można ojczyznę, przyjaciół, Boga; może być również
miłość macierzyńska, rodzicielska, miłość kochanków…
Uczestnicy konkursu prezentują do wyboru tekst poetycki lub fragment prozy.
CELE KONKURSU
1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką recytacji i kulturą słowa.
2. Motywowanie uczniów do poszerzania znajomości literatury i poezji polskiej.
3. Doskonalenie dźwiękowej formy wypowiedzi.
4. Doskonalenie umiejętności wykazywania interpretacyjnych różnic w tekstach lirycznych i epickich.
5. Artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.
6. Odkrywanie i rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży.
7. Poznawanie poezji i jej autorów.
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Lipnica Murowana.
2. Instytucją delegującą może być szkoła, świetlica wiejska, biblioteka. Do konkursu można również zgłaszać
się indywidualnie.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
- szkoła podstawowa klasy I-III
- szkoła podstawowa klasy IV-VI
- szkoła podstawowa klasy VII-VIII
4. Instytucję delegującą może reprezentować maksymalnie po 5 uczestników z każdej kategorii
wiekowej.
5. Zaleca się zainteresowanym nauczycielom i instruktorom przeprowadzenie wstępnych eliminacji
do Konkursu Recytatorskiego.
6. Każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji jeden wiersz lub fragment prozy (istnieje
możliwość odtworzenia podkładu muzycznego z płyty CD).

7.

Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie Recytatorskim jest dostarczenie do dnia 5 października 2019 r.
do Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej osobiście, pocztą tradycyjną lub mailową na adres:
kulturalipnica@wp.pl czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz
oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 2 do Regulaminu).
OCENA UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Prezentacje uczestników oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.
2. Jury oceni wykonawców według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru i jego pamięciowe opanowanie,
- dykcja i interpretacja utworu,
- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)
3. Przesłuchania odbędą się w kolejności od najmłodszej do najstarszej kategorii wiekowej.
4. Dla laureatów przewidziane są nagrody i dyplomy.
5. Decyzje jury są niepodważalne.
UWAGI
1. Wszelkie informacje o konkursie udzielane są w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej
00
00
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 – tel. 14 6852108.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do zmian w Regulaminie.
3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację zasad zawartych w Regulaminie oraz zgodę uczestnika
na wykorzystanie jego wizerunku tj. publikowanie fotografii i innych nagrań z konkursu na stronach
internetowych w celach promocyjnych.
4. Koszty transportu uczestników na Konkurs pokrywa instytucja delegująca.

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH:
Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Organizatora swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań
zaprezentowanych podczas Konkursu, w celu wykorzystania ich przez Organizatora w sposób nieograniczony
terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
- utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video,
- zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
- wprowadzenia do obrotu,
- wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,
- publicznego odtwarzania, wyświetlania,
- nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.
Uczestnicy VIII Konkursu Recytatorskiego „Słowem Malowane” im. Kazimierza Brodzińskiego oświadczają,
że wyrażają zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Gminny Dom Kultury, 32-724 Lipnica
Murowana 74, swoich danych osobowych podanych w związku z udziałem w Konkursie, w celu przeprowadzenia
w/w zadania, (w tym na umieszczanie danych osobowych na kartach z kolejnością prezentacji, w protokole oraz na
stronach internetowych), oraz wyrażają zgodę na opublikowanie swojego wizerunku (w postaci zdjęć oraz filmów
audio, video) w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych tego konkursu . Zgoda obejmuje w szczególności takie
formy publikacji zdjęć oraz filmów jak: udostępnienie na stronach internetowych, Facebook, w materiałach
promocyjnych i dokumentacyjnych, dotyczących konkursu oraz w innych środkach masowego przekazu.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO
administrator informuje, że w związku z udzieloną zgodą przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podstawa prawna 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 7 ust. 1 RODO (Rozporządzenie 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).

