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REGULAMIN 
XIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

POEZJI I PROZY UKRAIŃSKIEJ 
oraz 

Finału Konkursu pod nazwą 
 XI POLSKO-UKRAIŃSKIE SPOTKANIA MISTRZÓW SŁOWA  

12-15 kwietnia 2018 r.  

Ukraina, Łuck 

 
Eliminacje w województwie lubelskim  
27 marca 2018, godz. 10.00 
Centrum Kultury w Lublinie,  
ul. Peowiaków 12, Sala Czarna 
 

I .  Założenia ogólne 

1. XIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej jest imprezą otwartą, skierowaną do osób 

uczących się i dorosłych. 

2. Celem konkursu jest propagowanie literatury ukraińskiej.  

  

II. Warunki uczestnictwa 

1. Ukończone 15 lat. ( w konkursie nie ma podziału na kategorie wiekowe) 

 

2. Przygotowanie repertuaru z zakresu literatury ukraińskiej w języku polskim lub ukraińskim,            

nieprezentowanego w poprzednich edycjach konkursu - prezentacja  2 utworów poetyckich (w całości lub 

fragmentach)  lub 1 utworu poetycki i fragmentu prozy z literatury ukraińskiej (dopuszcza się łączenie kilku 

utworów w całość przeznaczoną do prezentacji). 

3. W konkursie można recytować lub wywodzić ze słowa. Czas prezentacji nie może przekroczyć  7 minut 

4. Recytatorzy z województwa lubelskiego – udział w eliminacjach wojewódzkich (27 marca 2018 r., Centrum 

Kultury w Lublinie), kwalifikacja do Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa (finału XIII OKRPiPU)                      

na podstawie werdyktu jury.  

 

5. Recytatorzy spoza województwa lubelskiego - kwalifikacja do Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa 

(finału XIII OKRPiPU możliwa jest: 

• na podstawie oceny dotychczasowych osiągnięć uczestnika wymienionych na karcie zgłoszenia (pkt. 8)   

• na podstawie werdyktu jury eliminacji środowiskowych zorganizowanych w porozumieniu                                          

z organizatorem 

• na podstawie imiennych zaproszeń wysłanych przez organizatora  do laureatów poprzednich edycji 

PUSMS i innych ogólnopolskich konkursów recytatorskich.  

 

6. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję (np. szkołę, ośrodek kultury, klub) lub zgłoszenie 

indywidualne. 

 

7. Uczestnikom zakwalifikowanym do Finału organizatorzy zapewniają (w ramach akredytacji)  transport            

do Łucka, noclegi i wyżywienie w czasie pobytu na Ukrainie oraz ubezpieczenie, a także w udział                                   

w warsztatach i imprezach towarzyszących.  

 

8. Uczestnicy muszą posiadać ważny paszport, a osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców 
(opiekunów) na wyjazd zagraniczny (w karcie zgłoszenia). 

 



 

III. Zgłoszenia  

1. Uczestników zgłaszają szkoły, ośrodki kultury, kluby oraz przyjmujemy zgłoszenia indywidualne, mile 

widziana będzie rekomendacja osoby lub instytucji patronującej.  

2. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie  do dnia  18 marca 2018 r. czytelnie  wypełnionej  KARTY  
ZGŁOSZENIA. Karty można dostarczyć drogą pocztową lub mailową (skan podpisanej karty). 

Zawiadomienia o zakwalifikowaniu się ze szczegółowym harmonogramem  przebiegu Finału Konkursu będą 

wysłane droga mailową.  

3. Prosimy o staranne wypełnianie kart zgłoszenia (dokładny adres, PESEL, e-mail, telefon do kontaktów, 

osiągnięcia, dane akredytacyjne, oświadczenie opiekunów...) W przypadku problemów z wypełnieniem karty 

prosimy o kontakt telefoniczny.. 

4. Biuro Konkursu:                             Dział Edukacji Kulturalnej  Centrum Kultury w Lublinie          

                                                               ul. Peowiaków 12 (p.223),  20-007 Lublin  

                                                               tel. 81 466 61 51, 81 466 61 15    pracowniaslowa@ck.lublin.pl 

 
IV. Kryteria oceny  

1. Prezentacje konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez organizatorów. 

2. Jury oceniać będzie prezentacje konkursowe wg następujących kryteriów: 

- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika),  

- interpretacja utworów,  

- kultura słowa,  

- ogólny wyraz artystyczny,  

- poprawność wykonania w języku obcym,  

3. W prezentacjach wywiedzione ze słowa Jury uwzględni celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, 

dźwięku, elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację, kompozycję sceniczną występu. 
 
 

V. Nagrody 
1. Laureaci Spotkań Finałowych otrzymają nagrody i wyróżnienia, przewidziane są nagrody finansowe, wszyscy 

uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki. 

2. Podziału nominacji i nagród dokona Jury Turnieju. Przewidziane są również nagrody niespodzianki. 

3. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród, a także udziału w Koncercie Galowym Polsko-

Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa 

4. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury w porozumieniu z organizatorami. 

 

 

VI. Akredytacje 
Uczestnicy, instruktorzy, obserwatorzy ponoszą następujące koszty: 

- akredytacja pełna –180 zł  (3 noclegi, 12.04. – wyjazd i nocleg w Łucku, 13.04 – nocleg, trzy posiłki, 14 –nocleg,  

trzy posiłki, 15.04- śniadanie, wyjazd do Lublina, transport Lublin – Łuck – Lublin,  ubezpieczenie).   

Wyjazd 12 kwietnia godz. 15.00.  

Zbiórka godz. 14.00, Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12. 

 
UWAGA: na wyjazd do Łucka uczestnicy muszą posiadać ważny paszport.  
Akredytacje płatne do 30 marca 2018 r. na konto: Bank PKO SA, nr 61 1240 1503 1111 0010 0136 6780 

Centrum Kultury w Lublinie ul. Peowiaków 12, 20-016 Lublin,  

 Tytuł przelewu: Konkurs Ukraiński oraz  imię i nazwisko uczestnika/obserwatora/instruktora 

Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży z miejsca zamieszkania do Lublina 

 

 

Organizator informuje, iż będzie wykonywał dokumentację fotograficzną i multimedialną imprezy, która będzie 

wykorzystywana bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w kontekście dokumentalnym, informacyjnym oraz 

promocyjnym projektu przez Centrum Kultury  w Lublinie oraz Urząd Miasta Lublin. Złożenie podpisanej karty uczestnictwa  

w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Kultury w Lublinie 

oraz wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących udział w w/w wydarzeniu. 

 


