REGULAMIN

Lubartowski Ośrodek Kultury
tel 81 855 22 42; fax 81 854 56 29
ul. Rynek II 1, 21-100 Lubartów
e-mail: L.O.K@interia.pl

Lubartowski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału
w XIV Miejskim Konkursie Recytatorskim
„STROFY MIŁOŚCI”

1.Organizatorem Konkursu jest LOK, Rynek II 1
2. Celem konkursu jest popularyzacja kultury słowa mówionego, poezji oraz zwrócenie
uwagi młodzieży na wartość ponadczasową jaką jest miłość.
3. Konkurs jest imprezą otwartą.
4. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich
edycjach konkursu.
5. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych, oddziałów
gimnazjalnych, licealnych oraz dorośli.
6. Repertuar składa się dwóch utworów (poetyckich bądź prozy i poezji), przy czym jeden
z utworów musi odnosić się do tematyki miłosnej.
7. Łączny czas trwania występu nie może przekroczyć 10 minut.
8. Do oceny prezentacji powołana zostanie Komisja Konkursowa, której decyzja jest
ostateczna i nieodwołalna.
10. Komisja Konkursowa ocenia według następujących kryteriów:
– dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów)
– poprawność wymowy;
– ogólny wyraz artystyczny;
11. Komisja Konkursowa przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
12. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie lub przesłanie Karty Zgłoszenia do
Lubartowskiego Ośrodka Kultury, Rynek II 1, 21 – 100 Lubartów, w terminie do 8 marca
2019 r.
13. Konkurs odbędzie się w czwartek 14 marca 2019 r. o godz. 9.00 w LOK.
14. Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie LOK lub pod nr tel. 81 855 22 42
15. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na publikację swojego
wizerunku i danych osobowych w mediach oraz na stronach internetowych do celów
promocyjnych i reklamowych bez roszczeń finansowych z tym związanych (zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku 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 osobowych)
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