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I. Organizatorzy 

 

Organizatorami konkursu są: 

Legnickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

oraz Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego 

przy wsparciu finansowym  

z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

II. Zasięg konkursu 

 

Konkurs skierowany jest do osób zamieszkujących teren Polski.  

 

Sam konkurs przeprowadzony zostanie w formule on-line. 

 

 

III. Terminy 

 

1. Nabór nagrań z występami recytatorów rozpocznie się  01.09.2021 r. a 

zakończy 10.10.2021.  

2. Głosowanie publiczności odbędzie się w terminie 11.10.2021 – 21.10.2021 r.,       

po opublikowaniu nagrań dopuszczonych do konkursu w wydarzeniu na 

Facebooku. 

3. Obrady Jury będą miały miejsce 18.10.2021 r.  

4. Ogłoszenie wyników odbędzie się 22.10.2021 r. 1 2 w Akademii Rycerskiej w 

Legnicy. 

 

IV. Cele konkursu 

 

1. Obchody roku Różewiczowskiego. 

2. Popularyzacja twórczości Tadeusza Różewicza. 

3. Popularyzacja twórczości pozostałych autorów z pokolenia Kolumbów. 

4. Umożliwienie autoprezentacji.  

                                                           
1 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia na uroczystość publiczności oraz wybranych recytatorów, 
którzy będą mieli możliwość wykonania na żywo jednego z konkursowych utworów. Sytuacja będzie 
uzależniona od panujących wówczas obostrzeń pandemicznych wywołanych przez SARS-CoV-2.  
2 Uroczystość będzie transmitowana on-line na kanale YouTube Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka 
Karlińskiego – partnera projektu.  
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5. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności 

recytatorskich. 

6. Promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

7. Inspirowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

8. Artystyczna konfrontacja recytatorów. 

 

 

V. Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół średnich, dorosłych i seniorów. 

2. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego jednego utworu 

poetyckiego Tadeusza Różewicza oraz jednego dowolnego utworu lub jego 

fragmentu – w wypadku prozy – z pozostałych Kolumbów urodzonych w 

1921 roku: Wacława Bojarskiego, Zdzisława Stroińskiego, Romana Bratnego, 

Witolda Zalewskiego lub Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (do wyboru). 

3. Jedna osoba może przysłać jedno zgłoszenie.  

4. Klasyfikacja uczestników do konkursu odbędzie się na podstawie nagrań 

video przysłanych na adres: rozewicz@lck.art.pl, poprawnie wypełnionej 

karty uczestnictwa oraz wymaganych formularzy zgód RODO (załączniki 1 i 

2 do Regulaminu). 

5. Wymagania techniczne nagrania: 

Nagranie musi być zrealizowane ciągiem i zawierać wykonanie kolejno po 

sobie następujących obydwu utworów.  

Niedopuszczalne są jakiekolwiek interwencje montażowe.  

Kadr obejmować powinien całą sylwetkę recytatora, na neutralnym tle. 

 

 

VI. Nagrody 

 

1. Konkurs będzie realizowany w trzech kategoriach wiekowych: 

- młodzież (15 – 26 lat) 

- dorośli (27 – 59 lat) 

- seniorzy (60 lat +). 

2. W każdej z kategorii wiekowych powołane przez Organizatorów Jury 

przyzna po trzy nagrody/wyróżnienia. 

3. Internauci wybiorą jednego laureata nagrody publiczności.  

Decydować będzie liczba reakcji pozostawionych pod opublikowanym 

nagraniem.  

Reakcje, które będą brane pod uwagę to:  
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„lubię to”          oraz         

„super”         

4. Nagrania uczestników opublikowane zostaną w ramach wydarzenia na 

profilu FB organizatora: facebook/LegnickieCentrumKultury 

5. Nagrody w konkursie stanowić będą wydawnictwa książkowe.  

 

 

VII. Pozostałe ustalenia 

 

1. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady 

konkursu. 

3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki 

niniejszego Regulaminu oraz na publikację nagrania uczestnika na stronie www         

oraz w mediach społecznościowych należących do Legnickiego Centrum Kultury.  

4. Kontakt z organizatorem: 

Jimi Karankiewicz tel. 76 72 33 704 / 501 504 159 / jimi.karankiewicz@lck.art.pl 

 

mailto:jimi.karankiewicz@lck.art.pl

