
R E C Y T A C J A

2023

KONFRONTACJE POWIATOWE

TERMIN: 19.04.2023



R E G U L A M I N

UCZESTNICY

KONKURSU:

▪ Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz starsi

▪ Podopieczni placówek oświatowych, kulturalnych i klubów.

▪ Konfrontacje skierowane są do solistów.

CELE: ▪ Promocja sztuki recytacji, twórczości poetyckiej, podnoszenie umiejętności recytatorskich

uczestników.

▪ Integracja i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, pedagogami i instruktorami.

▪ Popularyzacja dzieł literatury polskiej i powszechnej.

▪ Pobudzenie zainteresowań literackich i aktorskich uczestników oraz ich rozwój intelektualny.

▪

GRUPY WIEKOWE KAT. I

Klasy I - III

KAT. II

Klasy IV - VI

KAT. III

Klasy VII - VIII

KAT. IV
Szkoły ponadpodstawowe
i starsi

KATEGORIE

WYKONAWCZE

RECYTACJA

(wszystkie kategorie

wiekowe)

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

Czyli dowolna forma jednoosobowej

prezentacji tekstu

(tylko dla III i IV grupy wiekowe)

KONFRONTACJE

POWIATOWE
19 KWIETNIA 2023 r.

Sulęciński Ośrodek Kultury

RADA ARTYSTYCZNA: ▪ Radę Artystyczną powołuje SOK w Sulęcinie - organizator LKA

– Recytacje

▪ Decyzje Rady Artystycznej są ostateczne.

▪ Rada Artystyczna Konfrontacji Powiatowych nominuje do

udziału w Finale Wojewódzkim do dwóch Uczestników w

każdej kategorii wiekowej, jeśli jest to umotywowane ich

poziomem artystycznym.

▪ Rada Artystyczna Konfrontacji Powiatowych może przyznać w

uzasadnionych przypadkach więcej niż dwie nominacje w

kategorii wiekowej zachowując przy tym łączny limit 6.

ORGANIZATOR:



ETAPY

KONKURSU:
ETAP I - ELIMINACJE POWIATOWE

▪ Organizatorami są instytucje

z województwa Lubuskiego, które zgłoszą
swój akces do udziału w LKA - Recytacja

▪ Organizatorzy Etapu I samodzielnie

prowadzą nabór i określają jego

charakter oraz termin, respektując

regulamin LKA - Recytacja.

▪ Uczestnicy kat.IV kończą prezentację
na etapie powiatowym.

ETAP II - FINAŁ WOJEWÓDZKI

▪ Finał wojewódzki

▪ Organizator Gminne Ośrodek Kultury w

Kłodawie.

▪ Do Finału Wojewódzkiego kwalifikują się
wykonawcy mianowani przez Radę
Artystyczną podczas przeglądów Etapu

I.

WARUNKI

UCZESTNICTWA:

▪ Repertuar Uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy. Tematyka tekstu jest dowolna,

aczkolwiek dobrana adekwatnie do wieku i możliwości interpretacyjnych uczestnika.

▪ Repertuaru nie wolno zmieniać w kolejnych etapach Lubuskich Konfrontacji Artystycznych -

Recytacja

▪ Kategorie konfrontacji określa się następująco

a) Recytacja (wszystkie grupy wiekowe)

b) Wywiedzione ze słowa, czyli dowolna forma jednoosobowej prezentacji tekstu (tylko III i IV

kategorii wiekowej)

▪ Czas prezentacji utworu:

a) Dla I grupy wiekowej – do 2,5 minuty

b) Dla II, III i IV grupy wiekowej – do 5 minut

ZGŁOSZENIA: ▪ Zgłoszenie uczestnictwa na Konfrontacje Powiatowe należy dokonać w

nieprzekraczalnym terminie do 07.04.2023 roku

▪ Elektroniczne formularze zgłoszeniowe, oraz niezbędne zgody dostępne są na stronie:

www.soksulecin.pl w zakładce LKA

▪ Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą internetową.

▪ Jednostki delegujące /placówki oświatowe, kulturalne, kluby/ uczestników na eliminacje

powiatowe zobowiązane są do przeprowadzenia eliminacji wewnętrznych wg zasad

regulaminu powiatowego.

KRYTERIA

OCENY:

▪ Dobór repertuaru

▪ Interpretacja utworu

▪ Warsztat recytatora

▪ Ogólny wyraz artystyczny;

▪ Celowość użycia dodatkowych środków wyrazu

▪ Obrady Rady Artystycznej są tajne.

ORGANIZATOR:



NAGRODY ▪ W etapie Konfrontacji Powiatowych nagrody i wyróżnienia leżą w gestii organizatorów tego

etapu.

POSTANOWIENIA

KOŃCOWE
▪ Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do interpretacji treści Regulaminu.

▪ Koszty transportu uczestników Konfrontacji Powiatowych pokrywają Uczestnicy lub instytucje

delegujące.

▪ Organizator wydarzenia zapewnia uczestnikom Konfrontacji Powiatowych: dyplom

uczestnictwa, napoje, słodki poczęstunek.

▪ Uczestnicy powinni być ubezpieczeni na czas pobytu i przejazdu na Konfrontacje Powiatowe.

Ubezpieczenia dokonuje uczestnik lub placówka delegująca.

▪ Regulamin spotkań finałowych Lubuskich Konfrontacji Artystycznych - Recytacja, link do Karty

Zgłoszeń - dostępne będą na stronie internetowej Organizatora Wydarzenia, oraz na stronie

internetowej www.lubuskieart.pl

▪ Zapytania dotyczące konfrontacji prosimy kierować na adres e-mail:

teatrsoksulecin@gmail.com

▪ Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów organizacyjnych instytucji

realizującej Konfrontacje, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

▪ Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji podanych

przez Przedstawicieli/Promotorów w procesie rekrutacji.

▪ Organizator Wydarzenia - Finału Lubuskich Konfrontacji Artystycznych - Recytacja nie ponosi

odpowiedzialności za Uczestników Finału, za których odpowiedzialność spada na

bezpośrednich Opiekunów.

▪ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania Wydarzenia w całości,

w sytuacjach związanych z brakiem możliwości jego realizacji, ze szczególnym

uwzględnieniem przepisów dotyczących postępowania w stanach wyjątkowych oficjalnie

uznanych za obowiązujące.

▪ Konkurs LKA - Recytacje realizowany będzie tylko drogą stacjonarną, bez możliwości

przesyłania nagrań bądź prezentacji on-line.

ORGANIZATOR

KONTAKT

Sulęciński Ośrodek Kultury w Sulęcinie

Ul. Stanisława Moniuszki 1 , 69-200 Sulęcin

Teresa Masztalerz

email: teatrsoksulecin@gmail.com

tel. 95 7552477

ORGANIZATOR:

mailto:gok@klodawa.pl

