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KONKURSU NA SZCZEBLU GMINNYM 

                                                                 KATEGORIA „RECYTACJA” 

      

CEL KONKURSU 

Celem konkursu w kategorii „RECYTACJA” jest: 
 

 promocja sztuki recytacji, twórczości poetyckiej, podnoszenie umiejętności 
recytatorskich uczestników,  

 integracja i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami pedagogicznymi i 
instruktorami, 

 popularyzacja dzieł literatury polskiej i powszechnej, 
 obudzenie zainteresowań literackich i aktorskich uczestników oraz ich rozwój 

intelektualny. 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1) Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Witnicy.  
2) Zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie 19.04.2022r.  
3) Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21.04.2022r.  
4) Zgłoszenia prac należy dokonać poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia 

oraz oświadczeń dostępnych na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Witnicy 
na adres e- mail: organizacja@mdk.witnica.pl.  

5) Kolejnym etapem konkursu jest konkurs na szczeblu powiatowym, który odbędzie się       
27.04 2022 W Kostrzynie nad Odrą.  Organizatorem jest Kostrzyńskie Centrum Kultury.   

6) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do interpretacji treści niniejszego 
Regulaminu. 

7) Odpowiedzialność za uczestnika Konkursu leży po stronie jego opiekuna.  

2. UCZESTNICY KONKURSU/ GRUPY WIEKOWE  

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, uczniów szkół podstawowych oraz średnich, 
jak również do podopiecznych domów kultury oraz gminnych i wiejskich ośrodków kultury,  w 
następujących grupach wiekowych: 

I GRUPA – roczniki 2012 – 2014  

II GRUPA – roczniki 2009 -2011 

III GRUPA- roczniki 2007 – 2008  

 



 

Miejski Dom Kultury w Witnicy 
Ul. Gorzowska 22 , 66-460 Witnica  
Tel. 607 792 495/ e- mail: organizacja@mdk.witnica.pl  

 

 

 

4.  REPERTUAR   

1) Uczestnik prezentuje jeden wiersz lub fragment prozy.  

2) Tematyka tekstu jest dowolna, jednak przy doborze uwzględnić należy wiek i możliwości 
interpretacyjne uczestnika. 

3) Uczestnik prezentuje ten sam utwór na każdym etapie konkursu: gminnym, powiatowym 
i wojewódzkim.  

4) Uczestnicy prezentują utwór w podziale na kategorie wykonawcze: 

Kategoria A – recytacja  
Kategoria B – wywiedzione ze słowa, czyli dowolna forma jednoosobowej prezentacji 
tekstu.  

5) Czas prezentacji utworu oraz kategoria wykonawcza zależą od grupy wiekowej uczestnika: 

 
GRUPA KATEGORIA WYKONAWCZA CZAS PREZENTACJI UTWORU 

 
      I GRUPA 

roczniki 2012 – 2014 
 

 
Kategoria A 
(recytacja) 

 
do 2,5 min. 

 
II GRUPA 
roczniki 2009 -2011   

 

 
Kategoria A 
(recytacja) 

 
do 5 min 

 
III GRUPA 
roczniki 2007 – 2008   

 

 
Kategoria A lub B 

(recytacja 
lub 

wywiedzione ze słowa, czyli 
dowolna forma 

jednoosobowej prezentacji 
tekstu) 

 

 
do 5 min 

 

5. OCENA PRAC/ KRYTERIA OCENY 

1) Wykonanie utworu ocenia powołana przez Organizatora Konkursu Rada Artystyczna, która 
decyduje o nominacji do Konkursu na szczeblu powiatowym.  

2) Rada Artystyczna nominuje do udziału w Konkursie na szczeblu powiatowym po jednym 
uczestniku z każdej grupy wiekowej.  

3) Prezentowane utwory oceniane będą według następujących kryteriów: 
 dobór repertuaru, 
 interpretacja utworu, 
 warsztat recytatora, 
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 ogólny wyraz artystyczny, 
 celowość użycia dodatkowych środków wyrazu.  

 
 

4) Werdykt Rady Artystycznej jest nieodwołalny.  
5) Wyniki zostaną ogłoszone 22.04.2022r.  na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury 

w Witnicy www.mdk.witnica.pl  
 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Regulamin konkursu, formularz zgłoszenia oraz oświadczenia dostępne są na stronie 
internetowej Miejskiego Domu Kultury w Witnicy www.mdk.witnica.pl. Brak wyrażenia 
zgód zawartych w oświadczeniach równoznaczny jest z utratą praw do udziału w 
Konkursie.  

2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych w procesie 
rekrutacji.  

3) Miejski Dom Kultury w Witnicy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu z 
przyczyn od siebie niezależnych.  

8) Organizatorem konkursu na szczeblu wojewódzkim jest Gminny Ośrodek Kultury w 
Kłodawie. Konkurs odbędzie się 13.05.2022r.  

9) Miejski Dom Kultury w Witnicy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zmianę 
terminu konkursu na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim.  


