LUBUSKI
KONKURS RECYTATORSKI 2020 r.
ELIMINACJE GMINNE
Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Lubuskiego Konkursu
Recytatorskiego, który jak co roku przebiegać będzie w drodze eliminacji
środowiskowych, gminnych i powiatowych. Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów
szkół podstawowych województwa lubuskiego. Realizowany jest w trzech grupach
wiekowych:
- I grupa wiekowa (klasy I-III),
- II grupa wiekowa (klasy IV-V),
- III grupa wiekowa (klasy VI-VIII).

REGULAMIN
1. Szkoły i Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Bieniowe organizują na swoim

terenie eliminacje środowiskowe, typują z każdej grupy wiekowej 4 recytatorów
do eliminacji gminnych w każdej kategorii wiekowej.
Eliminacje gminne odbędą się w świetlicy wiejskiej w Mirostowicach Dolnych
w dniach: 11-12 luty 2020 r.
- 11.02.2020 r. godz. 10.00 - I grupa wiekowa, ok. godz. 12.00 - III grupa wiekowa
- 12.02.2020 r. godz. 10.00 - II grupa wiekowa
2. I grupa wiekowa – do 2 minut, II i III grupa wiekowa – do 5 minut.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach :
- recytacja,
-”wywiedzione ze słowa” (dowolna forma jednoosobowej prezentacji tekstu, np.
„teatr jednego wiersza”,łączenie tekstu mówionego ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem,
rekwizytem...)
4. Ogłoszenie wyników nastąpi po prezentacjach kolejnych grup wiekowych.
5. Do eliminacji na szczeblu powiatowym powołane przez organizatorów jury
wytypuje po 4 laureatów z każdej kategorii wiekowej.
6. Zgłoszonego repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu.
7. ELIMINACJE POWIATOWE odbędą się w sali ŻDK - „Luna”, ul. Okrzei 35
w dniu 21.02.2020 r.

8. Placówki inne niż szkoły (np: biblioteki) mogą być reprezentowane wyłącznie
w przypadku, gdy instruktor przygotowujący recytatora jest pracownikiem
danej placówki.
Nieprzekraczalny termin zgłoszenia do eliminacji gminnych do dnia 24.01.2020 r.
w Urzędzie Gminy w Żarach pok. 201, Katarzyna Marciniak tel. 68 470 73 32
wzór formularza w załączeniu oraz na stronie internetowej www.gminazary.pl

Klauzula informacyjna
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016)
1) Administratorem Pana danych osobowych jest Gmina Żary, al. Jana Pawła II nr 6, 68-200 Żary, tel.68 470 73 00;
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl;
3) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
4) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
4) Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłączeni na podstawie
obowiązujących przepisów prawa;
5) Pani/ Pana Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

