Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury
w Oleśnicy
56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56
tel./fax (071) 314-01-72 www.pceik.pl
e-mail: sekretariat@pceik.pl

Oleśnica, 05.11.2018 r.

ELIMINACJE POWIATOWE
XXIV DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
5 marca 2019 r. godz. 10:00
sala widowiskowa KORELAT w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”
w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 5
Organizator eliminacji powiatowych
Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury, ul. Wojska Polskiego 56
REGULAMIN
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu oleśnickiego.
2. Uczestnicy występują w kategorii:
a) „młodsi” – szkoła podstawowa, klasy IV - VI
b) „starsi” – klasy VII, VIII szkoły podstawowej i III klas gimnazjum
3. W kategorii „młodsi” uczestnicy wykonują jeden utwór: wiersz lub fragment prozy.
Czas prezentacji do 3 minut.
4. W kategorii „starsi” uczestnicy wykonują dwa utwory: wiersz i fragment prozy. Łączny czas
prezentacji do 5 minut.
5. Prezentowane utwory mogą być dowolnie wybrane (z wydanych drukiem).
6. Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach konkursu ten sam repertuar (chyba, że jury zaleci jego
zmianę).
7. Prezentacje ocenia powołane przez organizatora jury.
8. Organizator zapewnia nagrody dla laureatów, dyplomy, podziękowania dla nauczycieli.
9. Kryteria oceny:
a) interpretacja utworów
b) dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych
uczestnika)
c) kultura słowa
d) ogólny wyraz artystyczny.
ETAPY KONKURSU
I.
II.
III.

IV.

etap - eliminacje szkolne, organizują szkoły do 18 stycznia 2019 r.
etap – eliminacje miejskie, gminne lub miejsko – gminne, organizują lokalne Ośrodki Kultury do
21 lutego 2019 r.
W kategorii „młodsi” lokalny Ośrodek Kultury zgłasza do 3 laureatów z klas IV-VI.
W kategorii „starsi” lokalny Ośrodek Kultury zgłasza do 3 laureatów z klas VII, VIII i III gim.
Karty zgłoszeniowe należy przesłać do 26 lutego 2019 r. na adres:pceik@pceik.pl
Eliminacje powiatowe kategoria „młodsi” i „starsi” – 5 marca 2019 r. godz. 10:00 w sali
widowiskowej KORELAT w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy, ul.
Kochanowskiego 5

Finał Wojewódzki:
1. Odbędzie się w Kłodzkim Ośrodku Kultury w Kłodzku:
2. Potwierdzenie udziału w finale wojewódzkim zostanie przesłane uczestnikom na adres szkoły
3. W finale wojewódzkim konkursu PEGAZIK przewidziane są atrakcyjne nagrody dla zwycięzców
i wyróżnionych.
4. Uczestników finału obowiązuje wpisowe w wysokości 15 zł. od osoby.
5. Organizator zastrzega możliwość zmian terminów finału.
ZASADY UDZIAŁU:
1. Zgłoszenia reprezentantów szkół należy dokonać poprzez przesłanie, organizatorom
poszczególnych etapów, wypełnionych kart zgłoszeń w określonym przez nich terminie.
O liczbie uczestników reprezentujących szkołę w eliminacjach drugiego etapu decydują
organizatorzy (jury).
2. Jury eliminacji drugiego etapu kwalifikuje uczestników do etapu powiatowego. Kartę
zgłoszeniową z osobami zakwalifikowanych do eliminacji powiatowych należy przesłać do dnia
26 lutego 2019 r. na adres: e-mail pceik@pceik.pl.
3. Jury eliminacji powiatowych może zakwalifikować do finału wojewódzkiego tylko 2 recytatorów
w kategorii „młodsi” i 2 recytatorów w kategorii „starsi”.
4. Dyplomy za udział w konkursie i nagrody dla laureatów zostaną wręczone w dniu konkursu.
I.

II.

NAGRODY
Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone w dniu konkursu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego
regulaminu.
2. Zasady regulujące przebieg konkursu są zawarte w Procedurze organizacji konkursów
przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy dostępnej na stronie www.pceik.pl w
zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/ procedury i regulaminy .
3. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w
wyżej wspomnianym konkursie.
4. Odpłatność w wysokości 10 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiatu
oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego i
doskonalenia zawodowego nauczycieli.
5. W załączniku - Karta zgłoszeniowa.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury,56-400
Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych działań placówki- na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie ich skutkować będzie brakiem
możliwości uczestniczenia w konkursie

