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 ▪ 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 

   

 

 
 

 
 

KATEGORIE 
WYKONAWCZE 

RECYTACJA 
(wszystkie kategorie wiekowe) 

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA 
Czyli dowolna forma jednoosobowej prezentacji tekstu 

(tylko dla III grupy wiekowe) 
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▪ Uczniowie szkół podstawowych. 

▪ Podopieczni domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków kultury. 

▪ Konfrontacje skierowane są do solistów. 

 

▪ Radę Artystyczną powołuje GOK w Kłodawie - organizator LKA – Recytacje finał  

wojewódzki.  

▪ Decyzje Rady Artystycznej są ostateczne.  

▪ Rada Artystyczna Konfrontacji  Powiatowych/Regionalnych  nominuje do udziału w 

Finale Wojewódzkim do dwóch Uczestników w każdej kategorii wiekowej, jeśli jest 

to umotywowane ich poziomem artystycznym.  

▪ Rada Artystyczna Konfrontacji Powiatowych/Regionalnych może przyznać w  

uzasadnionych przypadkach więcej niż dwie nominacje w kategorii wiekowej 

zachowując przy tym łączny limit 6. 



 

 
 
 

 

 
 

 ▪ Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 

05.05.2023 roku 

▪ Elektroniczne formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.gok.klodawa.pl  

 w zakładce Lubuskie Konfrontacje Artystyczne  

▪ Warunkiem koniecznym przystąpienia do konfrontacji jest dostarczenie w 

dniu konfrontacji podpisanej zgody rodziców/opiekunów prawnych (zał. nr 1)  

▪ Potwierdzenie  dokonania  wpłaty  akredytacyjnej  należy przesłać  

na adres  mailowy: gok@klodawa.pl do 05.05.2023r. 

▪ Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą internetową. 

 

 

▪ Organizatorami są instytucje 

z województwa Lubuskiego, które 

zgłoszą swój akces do udziału w LKA 

- Recytacja 

▪ Organizatorzy Etapu I samodzielnie 

prowadzą nabór i określają jego 

charakter oraz termin, respektując 

regulamin LKA - Recytacja. 

 

 

 

▪ Finał wojewódzki 

▪ Organizator Gminne Ośrodek 
Kultury w Kłodawie. 

▪ Do Finału Wojewódzkiego kwalifikują 

się wykonawcy nominowani przez 

Radę Artystyczną podczas 

przeglądów Etapu I. 

▪ Rada Artystyczna może przyznać 

więcej niż dwa miejsca w danej 

kategorii, zachowując przy tym limit 6 

miejsc.  

WARUNKI 
UCZESTNICTWA 

▪ Repertuar Uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy. Tematyka tekstu jest 

dowolna, aczkolwiek dobrana adekwatnie do wieku i możliwości interpretacyjnych 

uczestnika. 

▪ Repertuaru nie wolno zmieniać w kolejnych etapach Lubuskich Konfrontacji 

Artystycznych - Recytacja  

▪ Kategorie konfrontacji określa się następująco 

a) Recytacja (wszystkie grupy wiekowe) 

b) Wywiedzione ze słowa, czyli dowolna forma jednoosobowej prezentacji tekstu 

(tylko III kategoria wiekowa) 

▪ Czas prezentacji utworu : 

a) Dla I grupy wiekowej – do 2,5 minuty 

b) Dla II i III grupy wiekowej – do 5 minut  
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▪ Uczestników obowiązuje opłata wpisowego w wysokości 35,00 złotych za 

każdą osobę.   

▪ Wpłaty należy dokonać na rachunek: 
Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 

nr konta: 14 8355 0009 0075 7685 2000 0001 

▪ W tytule należy podać: imię i nazwisko uczestnika, kategoria wiekowa, z dopiskiem 

LKA – RECYTACJA. 

 

 

▪ Dobór repertuaru  

▪ Interpretacja utworu  

▪ Warsztat recytatora  

▪ Ogólny wyraz artystyczny;  

▪ Celowość użycia dodatkowych środków wyrazu 

▪ Obrady Rady Artystycznej są tajne. 

 
NAGRODY ▪ W etapie Konfrontacji Powiatowych/Regionalnych nagrody i wyróżnienia leżą w gestii 

organizatorów tego etapu.    

▪ Nagrody, wyróżnienia i upominki Finału Wojewódzkiego Lubuskich Konfrontacji 

Artystycznych – Recytacja przygotowuje Organizator Wydarzenia. Laureaci  

w poszczególnych grupach wiekowych otrzymają nagrody finansowe lub rzeczowe lub 

w formie bonów zakupowych i voucherów o łącznej puli nagród w wysokości 5000,- .W 

każdej kategorii wiekowej wedle uznania Rady Artystycznej zostanie przyznany tytuł 

laureata i wyróżnionych. 

▪ Organizator Wydarzenia zapewni nagrody specjalne ufundowane przez sponsorów 

Lubuskich Konfrontacji Artystycznych - Recytacja, w tym nagrodę, którą przyzna gronu 

instruktorów/opiekunów recytatorów uczestniczących w Finale.  

▪ Laureaci Finału Konfrontacji i osoby wyróżnione otrzymają zaproszenie na: 

 

 OBÓZ ARTYSTYCZNY LKA W LIPACH, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W SEZONIE WAKACYJNYM 

▪ NAGRODA FINANSOWA / RZECZOWA 

▪ DYPLOM 

▪ STATUETKA 

 

 

▪ NAGRODA FINANSOWA/ RZECZOWA 

▪ DYPLOM  

 

 

Nagroda specjalna 

▪ Dyplom za udział 
▪ Upominek rzeczowy 
▪ Drobny poczęstunek 
▪ Ciepły posiłek 
▪ Ciepłe i zimne napoje 

 



 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪     Nadzór nad programem/formą Finału Wojewódzkiego Lubuskich Konfrontacji 

Artystycznych - Recytacja pełnić będzie Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie, czyli 

Organizator Wydarzenia w ramach Lubuskich Konfrontacji Artystycznych.  

▪ Organizator Wydarzenia  zastrzega sobie prawo do interpretacji treści  Regulaminu.  

▪ Koszty transportu uczestników Konfrontacji Powiatowych/Regionalnych i Finału 

Wojewódzkiego pokrywają Uczestnicy lub instytucje delegujące.  

▪ Organizator wydarzenia zapewnia uczestnikom Konfrontacji Finałowych: dyplom 

uczestnictwa, upominki w formie gadżetów Organizatora, kawę, herbatę, zimne 

napoje, ciepły posiłek dla Uczestników.  

▪ Na czas trwania Konfrontacji Powiatowych/Regionalnych i Finału Wojewódzkiego 

Reprezentującym i Opiekunem Uczestników jest ta sama osoba.  

▪ Uczestnicy powinni być  ubezpieczeni na czas pobytu i przejazdu na Finał 

Wojewódzki. Ubezpieczenia dokonuje uczestnik.   

▪ Szczegółowy program przesłuchań Finału zostanie opublikowany na stronie 

internetowej www.gok.klodawa.pl, po zebraniu listy uczestników Konfrontacji 

najpóźniej 7 dni przed finałem.  

▪ Regulamin Lubuskich Konfrontacji Artystycznych - Recytacja, link do Karty Zgłoszeń 

- dostępne będą na stronie internetowej Organizatora Wydarzenia, oraz na stronie 

internetowej www.lubuskieart.pl.  

▪ Zapytania dotyczące konfrontacji prosimy kierować na adres e-mail: 

gok@klodawa.pl  

▪ Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów organizacyjnych instytucji 

realizującej Konfrontacje, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

▪ Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji 

podanych przez Przedstawicieli/Promotorów  w procesie rekrutacji.  

▪ Organizator Wydarzenia - Finału Lubuskich Konfrontacji Artystycznych - Recytacja 

nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników Finału, za których odpowiedzialność 

spada na bezpośrednich Opiekunów.  

▪ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania Wydarzenia w 

całości, w sytuacjach związanych z brakiem możliwości jego realizacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących postępowania w stanach 

wyjątkowych oficjalnie uznanych za obowiązujące.  

▪ Konkurs LKA - Recytacje realizowany będzie tylko drogą stacjonarną, bez możliwości 

przesyłania nagrań bądź prezentacji on-line. 
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