
Gminny Konkurs Recytatorski 

   „MIŁOŚĆ JEST WŚRÓD NAS” 

   Niemodlin, 18 lutego 2022 

 

   REGULAMIN 

 

Organizatorem Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Miłość jest wśród nas” jest 

Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej. Konkurs odbędzie się 18 lutego 

2022 r. (piątek) o godz. 10.00 w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. 

 

1. Cel konkursu 

Popularyzacja, prezentacja i konfrontacja żywego słowa o tematyce miłosnej. 

2. Zasady konkursu 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół z terenu gminy Niemodlin: 

podstawowych i ponadpodstawowych. Wykonawcy oceniani będą w trzech kategoriach: 

1. klasy 4-6 szkoły podstawowej, 

2. klasy 7-8 szkoły podstawowej 

3. szkoły ponadpodstawowe. 

Podczas konkursu uczestnicy prezentują jeden tekst. Czas wykonania nie może 

przekroczyć ośmiu minut. Uczestnik konkursu nie może recytować tekstów, które recytował 

w poprzednich latach. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów dojazdu. Sprawy 

nieokreślone niniejszym regulaminem określa organizator.  

3. Warunki uczestnictwa 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia wraz 

ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do dn. 15 lutego na adres: Ośrodek Kultury 

w Niemodlinie, ul. M. Reja 1, 49-100 Niemodlin, dostarczenie do sekretariatu ośrodka kultury 

lub przesłanie na adres: promocja@okniemodlin.org  

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (imię i nazwisko uczestnika oraz wizerunek) zgodnie z Rozporządzeniem 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i z wyrażeniem zgody na 

opublikowanie danych osobowych związane z ogłoszeniem wyników. 

4. Ocena 

Oceny wykonawców dokona jury powołane przez organizatora konkursu według 

kryteriów: dobór tekstu, interpretacja utworu, dykcja, wrażenie sceniczne. Wykonawcy 

biorący udział w konkursie zostaną uhonorowani dyplomami, a laureaci nagrodami 

i wyróżnieniami. 

       Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu. 
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