V MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY
im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”
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przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
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REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
1. Celem Konkursu jest popularyzacja twórczości poetyckiej Włodzimierza Pietrzaka.
2. Kategorie uczestników: Szkoły Podstawowe (uwaga: wyłącznie IV – VI klasa),
Gimnazja (I – III), Szkoły Ponadgimnazjalne do 20 lat.
3. Uczestnicy Konkursu prezentują dwa dowolne utwory – wiersze Włodzimierza
Pietrzaka.
Uwaga: należy wybrać utwory tylko spośród zamieszczonych na stronie
internetowej: www.civitaschristiana.eu
4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do nadesłania karty uczestnictwa w wersji
elektronicznej w terminie do 10 stycznia 2014 roku i przesłanie tytułów wierszy,
które uczestnik będzie recytować. Uczestnik recytuje wiersze autorstwa
Włodzimierza Pietrzaka, które udostępniamy w wersji elektronicznej. Po upływie
wyznaczonego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Szkoły, Stowarzyszenia, Kluby, Domy Kultury, Biblioteki i Parafie reprezentują
maksymalnie 2 osoby.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie poprawnej karty
zgłoszeniowej, która powinna zawierać czytelną informację:
a) imię i nazwisko, wiek uczestnika, dokładny adres zamieszkania z numerem
telefonu, email.
b) imię i nazwisko nauczyciela, adres placówki dydaktycznej, numer telefonu, email.
Osoby, które przyjadą na Konkurs, a nie przyślą karty zgłoszeniowej, nie będą mogły
brać udziału w Konkursie recytatorskim.
6. Uczestników Konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych oceniać będzie
profesjonalne jury powołane przez organizatorów.
7. Kryteria oceny: interpretacja tekstu, kultura słowa (dykcja, intonacja, tempo
recytacji, akcentowanie – ogólny wyraz artystyczny.
8. Decyzja komisji artystycznej jest ostateczna.
9. O podziale nagród decyduje organizator Konkursu.
10. W Konkursie przyznane zostaną: I, II, III nagroda w każdej kategorii oraz nagrody
specjalne.
11. Uwaga: Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent
pieniężny.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, bądź też nieprzyznania
wyróżnień.
12. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają podziękowania i dyplomy
13. Organizatorzy Konkursu nie pokrywają kosztów podróży oraz noclegu.
14. Finał Konkursu recytatorskiego odbędzie się 15 lutego 2014 roku w Turku.
15. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zastrzega sobie prawo do
bezpłatnego wykorzystania wizerunku na potrzeby Konkursu i wystaw, we
wszystkich publikacjach, prezentacjach TV, internetowych, prasowych, a także na
innych nośnikach przetwarzania danych.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.
DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU MOŻNA UZYSKAĆ:
www.civitaschristianaturek.eu lub email: sekretariat.civitasturek@wp.pl
ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZESYŁAĆ TYLKO W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
email: sekretariat.civitasturek@wp.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie, czekają atrakcyjne nagrody
Uczestnicy Konkursu recytatorskiego wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych dla potrzeb
przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego
Konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926) – Organizator Konkursu. Uczestnicy Konkursu są świadomi prawa o odstępie oraz możliwości
poprawienia swoich danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Oświadczenie
Załącznik do Regulaminu Konkursu Recytatorskiego
V MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY EDYCJA RECYTATORSKA
„Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

_____________________________

______________________________

Imię i nazwisko, klasa i wiek uczestnika

adres zamieszkania, kod pocztowy i email

____________________________

_______________________________

telefon, email uczestnika

nazwa, adres szkoły z telefonem ,email

1. Uczestnicy Konkursu recytatorskiego wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora
danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie
z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest – w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) – Organizator Konkursu. Uczestnicy Konkursu są świadomi prawa
o odstępie oraz możliwości poprawienia swoich danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
2. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu i warunkami, które akceptuję.

_______________
data

____________________________________________
podpis uczestnika Konkursu

3. Oświadczam, ze zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu, akceptuję jego warunki i wyrażam
zgodę na udział mojej córki/syna w Konkursie.
________________
data

__________________________
podpis rodzica/opiekuna uczestnika Konkursu

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA KONKURS RECYTATORSKI
UWAGA WYPISUJEMY KOMPUTEROWO
Nazwisko Recytującego

Imię

Szkoła, Dom Kultury,
Stowarzyszenie, Klub,
Biblioteka, Parafia

Wiek
uczestnika

Adres
zamieszkania
uczestnika

Telefon uczestnika

Email uczestnika

Klasa

Dwa wiersze, które uczestnik będzie recytować:
1.
2.
Nazwisko
(nauczyciela)

1.

2.

opiekuna

Imię

Szkoła, Dom Kultury, Stowarzyszenie, Klub,
Biblioteka, Parafia

Telefon opiekuna

Email opiekuna

Uczestnicy Konkursu recytatorskiego i opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora
danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest – w rozumieniu ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) –
Organizator Konkursu. Uczestnicy Konkursu są świadomi prawa o odstępie oraz możliwości poprawienia swoich
danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926, ze zm.).
Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu i warunkami, które akceptuję.

________________

________________________________________

data

podpis uczestnika Konkursu

3.

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu, akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na udział
mojej córki/syna w konkursie*.

____________________
data

___________________________________________________________
podpis rodzica/opiekuna uczestnika Konkursu

* Podpisuje rodzic/opiekun, jeśli uczestnik Konkursu jest niepełnoletni

