Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
77-200 Miastko, ul. Kazimierza Wielkiego 3

tel. 59 857 29 09, www.mgok.miastko.pl , e-mail: mgok@miastko.pl

Miastko, dn. 12 maja 2022 r.

PTAKI I PTASZKI POLNE
Dyrektorzy
Instytucji kultury
i placówek oświaty

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Miastku informuje, iż Finał Regionalny 52. Konkursu
Recytatorskiego dla Dzieci Wiejskich „Ptaki i ptaszki polne” odbędą się dniach 6, 7 i 8 czerwca
2022 r. o godz. 10.oo – w świetlicy MGOK przy ulicy Bolesława Chrobrego 6b.
Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy składać do dnia 31.05.2022 r. na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko
Tel./fax (59) 857 29 09
www.mgok.miastko.pl, e-mail: mgok@miastko.pl
W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu wraz ze wzorem karty zgłoszenia.
Pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy.
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REGULAMIN
52. REGIONALNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
DLA DZIECI WIEJSKICH „PTAKI I PTASZKI POLNE”
1.

Konkurs ma charakter otwarty.

2.

Głównym celem konkursu jest popularyzowanie polskiej poezji i prozy wśród dzieci ze środowisk wiejskich.

3.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

4.

•

W konkursie mogą wziąć udział dzieci mieszkające na wsi.

•

Zgłoszenie do udziału w konkursie powinno być złożone w wyznaczonym terminie.

•

Przygotowanie interpretacji utworów w kategorii wiekowej wg wyszczególnienia regulaminowego.

Konkurs przeprowadzany jest w drodze trzystopniowych eliminacji:
•

Środowiskowe – w szkołach, świetlicach wiejskich, placówkach kulturalnych

•

Gminne – w gminnych placówkach kultury

•

Finał regionalny – Świetlica MGOK Miastko
6.06.2022 r. – Kategoria I
7.06.2022 r. – Kategoria II
8.06.2022 r. – Kategoria III

5.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych, którym przypisane są następujące warunki
repertuarowe:
•

Kategoria I - do lat 9 (klasy I-III), przygotowują jeden wiersz.

•

Kategoria II - od 10 do 12 lat (Klasy IV-VI), przygotowują jeden wiersz.

•

Kategoria III – od 13 do 14 lat (klasy VII-VIII), przygotowują wiersz lub prozę.

6.

Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przygotowania utworów autorów polskich.

7.

Uczestników konkursu będzie oceniać Komisja Konkursowa, w której skład wejdą fachowcy z zakresu kultury
języka polskiego, form interpretacji poezji i prozy.

8.

9.

Komisja Konkursowa będzie oceniała prezentacje wg następujących kryteriów:
•

Dobór repertuaru

•

Interpretacja utworu

•

Kultura słowa

•

Ogólny wyraz artystyczny

Komisje Konkursowe w eliminacjach gminnych mogą wytypować do udziału w Finale Regionalnym po trzy osoby
w każdej kategorii wiekowej.

10. W szczególnych wypadkach Komisja Konkursowa eliminacji gminnych oraz organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do innego podziału 3 miejsc na konkurs regionalny.
11. Na szczeblach gminnym i regionalnym konkursu przewidziano dla wszystkich uczestników dyplomy pamiątkowe,
dla laureatów statuetkę oraz drobne upominki.
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KARTA ZGŁOSZENIA
DO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
DLA DZIECI WIEJSKICH „PTAKI I PTASZKI POLNE”
I.

Imię i nazwisko wykonawcy:
…………………………………………………......................................................................................................

II.

Kategoria wiekowa …………….

III.

Repertuar:

1.

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

IV.

Uczestnik jest uczniem szkoły, uczestnikiem zajęć w świetlicy, domu kultury, innej placówki wychowawczej:
……..………………………………………………………………………………………………………………

V.

Przygotowany przez Panią / Pana
…………………………………………………………………………………………………………………….
Placówka delegująca:

___________________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
…………………………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

…………………………………………………
(numer telefonu)

Oświadczam, że:
1. Zapoznałam(em) się z regulaminem 52. Konkursu Recytatorskiego „Ptaki i ptaszki polne” organizowanego
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko oraz wyrażam zgodę na
udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)………………….…………………………………………….
w w/w konkursie.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka dla celów
związanych z przebiegiem konkursu na podstawie przepisów Rozporządzenia 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.
3. Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia
konkursu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Miastku oraz innych materiałach promocyjnych MGOK Miastko i jego partnerów.
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prezentacji przez Organizatora.
5. Zostałem poinformowany o moich prawach wynikających z przepisów Rozporządzenia 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.
……………………………………….…………………………..
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

