
K A R T A    Z G Ł O S Z E N I A 

 

(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

1. Imię i nazwisko recytatora 

……………………………………………………………....................... 

Klasa ......................................................................................................... 

 

2. Instytucja patronująca (szkoła, placówka, wychowawca – adres, 

telefon, e-mail) 

……………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………....................... 

3. Przygotowany repertuar (autor, tytuł) 

Proza…………………………………………..............………................ 

……………………………………………………………....................... 

Wiersz ………….......................................................................………… 

……………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………....................... 

4. Łączny czas prezentacji…...……………..........……….........…..……. 

5. Imię i nazwisko nauczyciela, który przygotował recytatora, telefon 

……………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………....................... 

6. Konkursy, w których recytator brał udział (wymienić) 
……………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………....................... 

 

 

 

....................................   .......................................... 

    (miejscowość, data)                                           (podpis uczestnika) 

 

 

................................................................. 

(pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły) 

M Ł O D Z I E Ż O W Y      D O M        K U L T U R Y 
ul. K. Olszewskiego 1    32 – 600 OŚWIĘCIM, 

tel.(fax.) 033/842–42-64            www.mdkoswiecim.pl                  

e-mail: sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl 

 

 
 

XXXIII  WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI 
eliminacje rejonowe 

 

 

 

„Chodzi mi o to, aby język giętki 

Powiedział wszystko, co pomyśli głowa. 

A czasem był jak piorun jasny, prędki. 

A czasem smutny jako pieśń stepowa. 

A czasem jako skarga nimfy miętki, 

A czasem piękny jak aniołów mowa...” 
                                                          Juliusz Słowacki 

 

 

 

Drodzy wychowawcy, opiekunowie, nauczyciele, niech te słowa naszego 

wielkiego poety Juliusza Słowackiego skłonią nas do tego, by pomóc 

naszym dzieciom wyrażać to, co czują, co myślą, za pomocą poezji, bo 

przecież jest ona najbardziej czułym instrumentem, który rozbudza 

wrażliwość, jest sposobem poznania. Pomaga odnaleźć się w chaosie 

współczesnego świata, niosąc odpowiedzi na odwieczne pytania, 

odpowiedzi pełne bólu, ale i zachwytu nad światem. Poezja strzeże 

wartości uniwersalnych: dobra i miłości, prawdy i piękna. 

Zaszczepiajmy w naszych podopiecznych ducha poezji. 

Przygotujmy ich, jak najlepiej do 

 

XXXIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
 



WYCIĄG Z REGULAMINU: 

 

1. W Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych. 

 

2.  Uczestnicy przygotowują dwa utwory dowolnego autora 

o dowolnej tematyce (utwór poetycki i fragment prozy). 

Treść powinna być dostosowana do wieku i charakteru recytatora. 

Łączny czas recytacji nie może przekraczać 5 minut. 

 

  3.  Uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych: 

kl. I – III i kl. IV – VI. 

 

  4. Komisje powołane przez organizatorów na każdym szczeblu 

eliminacji dokonują oceny recytatorów według następujących 

kryteriów: dobór repertuaru (wartość artystyczna i wychowawcza 

utworu oraz dostosowanie do możliwości wykonawczych 

uczestnika), interpretacja utworu, kultura słowa, ogólny wyraz 

artystyczny. 

 

  5.  Etapy Konkursu: 

 

A/ Eliminacje szkolne organizowane przez dyrektorów szkół  

 

B/ Eliminacje rejonowe organizowane przez Młodzieżowy Dom 

Kultury w Oświęcimiu odbędą się 26 kwietnia 2017 r. 

 

 

C/ Finał organizowany przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu 

odbędzie się w dniu 25.05.2017 r. o godzinie 10
00

 w Miasteczku 

Galicyjskim Nowy Sącz – Lwowska 226 

 

 

 

 

 

6.  Do etapu rejonowego należy zgłaszać nie więcej niż dwóch 

 recytatorów ze szkoły lub placówki oświatowej (po jednym  

 w każdej  grupie wiekowej). 

 

     Wypełnione karty zgłoszeń (według wzoru) należy przesłać 
 w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2017 r. na adres: 

 

 Młodzieżowy Dom Kultury 

 ul. K. Olszewskiego 1 

 32-600 Oświęcim  

 tel./fax. 33/ 842 – 42 – 64 

 

  Karty można przesłać również drogą elektroniczną na adres: 

  sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl 

 

       Prosimy o czytelne i dokładne wypełnianie kart zgłoszeń 
       z podaniem adresu, numeru telefonu i adresu e-mail szkoły. 

 

  Prosimy o telefoniczne upewnienie się, że karty zgłoszeń  
  wpłynęły do MDK. 

 

7. O miejscu eliminacji poinformujemy po zebraniu zgłoszeń. 
 

8. Wyniki eliminacji rejonowych zostaną przekazane pocztą 
elektroniczną do placówek zgłaszających recytatorów.  

 

9. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika oraz wykorzystanie jego wizerunku 

w materiałach promocyjnych, o czym szkoła zgłaszająca powinna 

poinformować rodziców uczestnika. 

 


