
 

 

 

Eliminacje rejonowe i powiatowe 

 

Gubiński Dom Kultury i Centrum Artystyczno - Kulturalne Zamek 

 



 

 

 Regulamin 
Uczestnicy Konkursu 

 

 
 Uczniowie szkół podstawowych.  
 Podopieczni domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków 

kultury.  
 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, 
 obudzenie zainteresowań literackich i aktorskich uczestników 

oraz ich rozwój intelektualny. 

 

Grupy wiekowe: KAT.1                             KAT.2                            KAT.3 
        Klasy I-III                    klasy IV-VI                   klasy VII – VIII 
Szkoły Podstawowe   Szkoły Podstawowe    Szkoły Podstawowe 

 

Kategorie 
wykonawcze: 

RECYTACJA                                    WYWIEDZIONE ZE SŁOWA 
(wszystkie kategorie wiekowe)             czyli dowolna forma                     
                                                           jednoosobowej prezentacji tekstu 
                                                               (tylko dla III grupy wiekowe) 

 

ORGANIZACJA 
KONFRONTACJI 

 

ETAP I i II 
rejonowy/powiatowy 

Organizatorami są instytucje kultury z terenu województwa 
lubuskiego, które zgłoszą swój akces do udziału w LKA - Recytacje. 
 

ETAP III finał 
wojewódzki 

Do udziału w finale wojewódzkim kwalifikują się Wykonawcy, którzy 
otrzymają nominację od Rad Artystycznych na etapie finałów 
powiatowych - po dwóch uczestników z każdej grupy wiekowej. 
Rada Artystyczna może przyznać więcej niż dwa miejsca w danej 
grupie wiekowej, zachowując przy tym łączny limit sześciu miejsc. 

 

Terminy konfrontacji 
rejonowych Krosno 
Odrzańskie: 
Gminy: Bobrowice; 
Bytnica, Dąbie, 
Maszewo, Krosno 
Odrzańskie 

1 kategoria wiekowa – 18.04.2023 r. godz. 09.00  
2 kategoria wiekowa – 19.04.2023 r. godz. 09.00  
3 kategoria wiekowa – 20.04.2023 r. godz. 09.00 
 
Miejsce: Centrum Artystyczno – Kulturalne Zamek w Krośnie 
Odrzańskim ulica Szkolna 1 
 



 

 

Terminy konfrontacji 
rejonowych Gubin: 
Gminy: Wiejska 
Gubin ; Miejska 
Gubin 
 

1 i 2 kategoria wiekowa – 17.04.2023 r. godz. 10.00  
3 kategoria wiekowa – 19.04.2023 r. godz. 10.00 
 
Miejsce: Gubiński Dom Kultury ul. Westerplatte 14 
 

Finał powiatowy: 26.04.2023 r. godz. 10.00 
Miejsce: Centrum Artystyczno – Kulturalne Zamek w Krośnie 
Odrzańskim ulica Szkolna 1 
 

Finał wojewódzki: 17.05.2023 r.  Gminne Centrum Kultury w Kłodawie – organizator 
 

Warunki 
uczestnictwa: 

1. Repertuar Uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy. 
Tematyka tekstu jest dowolna, aczkolwiek dobrana adekwatnie 
do wieku i możliwości interpretacyjnych uczestnika. 

2. Repertuaru nie wolno zmieniać w kolejnych etapach Lubuskich 
Konfrontacji Artystycznych - Recytacja 

3. Czas prezentacji utworu: 
a) dla I grupy wiekowej - do 2,5 min. 
b) dla II i III grupy wiekowej - do 5 min. 

4. Kategorie Konfrontacji określa się następująco: 
a) recytacja (wszystkie grupy wiekowe) 
b) wywiedzione ze słowa, czyli dowolna forma jednoosobowej 
prezentacji tekstu (tylko dla III grupy wiekowej) 
 

Kryteria oceny: a)dobór repertuaru 
b)interpretacja utworu 
c)warsztat recytatora 
d)ogólny wyraz artystyczny; 
e)celowość użycia dodatkowych środków wyrazu 
 

Rada Artystyczna: 1.Radę Artystyczną powołuje CAK Zamek. 
2.Decyzje Rady Artystycznej są ostateczne. 
3.Rada Artystyczna Konfrontacji Rejonowych nominuje do 
Konfrontacji Powiatowych po 5 uczestników z każdej kategorii 
wiekowej. 
4.Rada Artystyczna Konfrontacji Powiatowych nominuje do udziału 
w Finale Wojewódzkim do dwóch Uczestników w każdej kategorii 
wiekowej, jeśli jest to umotywowane ich poziomem artystycznym. 
5.Rada Artystyczna Konfrontacji Powiatowych może przyznać                   
w uzasadnionych przypadkach więcej niż dwie nominacje w kategorii 
wiekowej zachowując przy tym łączny limit 6 miejsc z wszystkich 
kategorii wiekowych 
 



 

 

Zgłoszenie 
uczestnictwa: 

1.Uczestników do udziału w eliminacjach rejonowych Lubuskich 
Konfrontacji Artystycznych – Recytacja, zgłaszają jednostki 
delegujące do dnia 14.04.2023r., na podstawie formularza, który 
będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora,  
www.zamek.krosnoodrzanskie.pl . Wymagane jest załączenie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych oraz przetwarzanie danych 
wizerunkowych przed, w trakcie i po realizacji Lubuskich                   
Konfrontacji Artystycznych - Recytacja według obowiązujących 
przepisów RODO 
2.Do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 
przetwarzanie danych wizerunkowych zobowiązani są rodzice lub 
pełnoprawni opiekunowie Uczestnika. Przedstawiciel zobowiązany 
jest dostarczyć dokumenty do Organizatora Wydarzenia najpóźniej  
w dniu występu Uczestnika lub załączyć w formie skanu do 
Elektronicznego formularza zgłoszeniowego. 
3.Brak wyrażenia zgody jest równoznaczny z utratą praw do udziału 
w wydarzeniu: Lubuskie Konfrontacje Artystyczne - Recytacja. 
 
! Zgłoszenia  do przeglądu rejonowego należy dostarczyć do 
14.04.2023 r. 
 
Zgłoszeń należy dokonać w sekretariacie: 
GDK dla Gminy Gubin I Miasta Gubin 
CAK Zamek – dla Gmin Bobrowice, Bytnica, Maszewo, Dąbie i 
Krosno Odrzańskie 
 
 
! Zgłoszenia do przeglądu powiatowego dokonuje organizator 
etapu rejonowego do dnia 24.04.2023 r. 
 
 

Nagrody: 1.Nagrody/upominki na etapie rejonowym i powiatowym fundowane 
są przez Centrum Artystyczno- Kulturalne „Zamek” 
2.Nagrody, wyróżnienia i upominki Finału Wojewódzkiego Lubuskich 
Konfrontacji Artystycznych – Recytacja przygotowuje Organizator 
Wydarzenia. 

Organizatorzy:            

        Gubiński Dom Kultury                                               Centrum Artystyczno –Kulturalne „Zamek” 

      ul. Westerplatte 14, 66-620 Gubin                                     ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie                                                                         

             tel. tel. 68 455 81 69                                                                     tel. 884 008 338 

http://www.zamek.krosnoodrzanskie.pl/

