Regulamin Konkursu Recytatorskiego
Promującego Twórczość Poetów Regionu
Cele konkursu:
- propagowanie twórczości poetów regionalnych,
- budzenie fascynacji rodzimą kulturą małej ojczyzny,
- kształtowanie wrażliwości na piękno słowa,
- popularyzowanie aktywnego spędzenia czasu wolnego,
- inspirowanie do rozwoju i pogłębiania własnej osobowości twórczej.
Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/ s w Stroniu.
Zasady udziału:
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Konkurs rozegrany będzie w następujących kategoriach:
- Kategoria klas I-III
- Kategoria klas IV – VI
- Kategoria klasa VII i Gimnazjum
3. Każdy uczestnik prezentuje jeden dowolny utwór poetycki twórców regionu.
Przez twórców regionu należy rozumieć poetów urodzonych na terenie Powiatu
Wadowickiego, bądź tu zamieszkałych (łączny czas występu do 7 minut).
4. Zgłoszenia uczestników prosimy przywieść lub przesłać na karcie uczestnictwa
do dnia 13 czerwca 2018r. na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu
34-145 Stronie 260
lub mail: instruktor@gokstryszow.pl z dopiskiem „Konkurs Recytatorski”.
5. Konkurs odbędzie się dnia 15 czerwca 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury
w Stroniu o godz. 1500.
6. Recytacje uczestników oceniać będzie komisja konkursowa (jury) powołana przez
organizatora.
7. Kryteria oceny recytacji: interpretacja utworów, kultura słowa, dobór repertuaru
dostosowany do wieku i możliwości interpretacyjnych, ogólny wyraz artystyczny.
8. Karty zgłoszenia dostępne będą w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszowie z/s
w Stroniu oraz na stronie www.gokstryszow.pl.
9. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
10.Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników.
11.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Karta uczestnika Konkursu Recytatorskiego
Promującego Twórczość Poetów Regionu
Imię i nazwisko uczestnika konkursu:
.................…………………………………………………………………………
Adres szkoły/biblioteki/domu kultury/stowarzyszenia , telefon, e- mail:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Kategoria konkursowa (odpowiednie podkreślić):
klasy I-III,
klasy IV-VI ,
klasa VII i gimnazjum
Tytuł prezentowanego utworu:
……………………………………………………………………………………
Autor prezentowanego utworu:
.……………………………………………………………………………………
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i akceptuję go w całości.

..……………………………..
Data i podpis recytatora
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki oraz wykorzystanie
wizerunku na potrzeby konkursu przeprowadzanego w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszowie z/s
w Stroniu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1)
(RODO)
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i przekazane informatykowi w celu
umieszczenia wyników konkursowych w Internecie na stronach GOK-u
Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie
Każda udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

………………………………….

