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Warszawa, dnia 06 maja 2020 roku

PT Wojewódzcy Organizatorzy
65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
Do Komunikatu nr 4 – interpretacje, wyjaśnienia
Niemal natychmiast po wysłaniu Komunikatu nr 4 ze znowelizowanymi zapisami
regulaminu OKR, dostaliśmy pytania w sprawach wynikających z tej nowelizacji. Spełniając
obowiązek głównego organizatora, wyjaśniamy:
PYTANIE 1 – Kategoria młodzieży/dorosłych – jak kwalifikować obecnych maturzystów?
W założeniu, że turnieje powiatowe odbędą się we wrześniu, tegoroczni maturzyści będą
kwalifikowani jako kategoria młodzieżowa czy dorosłych?
ODPOWIEDŹ – Podstawowym założeniem nowelizacji jest postanowienie o kontynuacji
Konkursu; przy zaliczaniu do kategorii obowiązuje stan w dniu ogłoszenia Konkursu.
Komentarz – Zdarzało się już wcześniej, że przed finałem recytatorskim (odbywa się zwykle
w końcu czerwca) niektórzy uczestnicy mieli zdane egzaminy i byli powiadomieni
o zdobyciu matury, ale to nie zmieniało ich statusu.
Druga uwaga – w kilku rejonach przed ogłoszeniem zagrożenia niektóre eliminacje
powiatowe już odbyły się, a inne zostały ogłoszone i potem zawieszone; mamy zatem do
czynienia z faktem – 65 OKR rozpoczął się.
PYTANIE 2 – Czy osoby, które we wrześniu dostaną się do wyższych szkół teatralnych,
będą mogły wystąpić w październikowych finałach OKR?
ODPOWIEDŹ – Tak – co jest konsekwencją założenia przywołanego w punkcie 1.
PYTANIE 3 – Na początku komunikatu nr 4 [pierwszy akapit – ZG] zapisana została liczba
uczestników – 50. Czy dotyczy to również turniejów na szczeblu wojewódzkim?
OPROWIEDŹ – Podanie przez głównego organizatora tej liczby do niczego nie zobowiązuje
– w komunikacie poprzedziły ją słowa „w tej chwili program rządowy…”. Prosimy rozumieć
ten passus jako zwrócenie uwagi na konieczność śledzenia aktualnych ustaleń i dyspozycji.
Jeszcze ważne dopowiedzenie. Zaraz po wysłaniu Komunikatu nr 4 dostaliśmy od
kilku wojewódzkich Partnerów wyrazy radości w odzewie na postanowienie o kontynuacji.
To dla nas bardzo ważne wsparcie. Dziękujemy.
Łączymy bardzo serdeczne pozdrowienia i życzenia zdrowia.
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