
   MAŁY KONKURS RECYTATORSKI 
                                            Etap dzielnicowy i miejski 
 

 
ORGANIZATOR: 
 

Dział Edukacji Artystycznej  
Zamek Książąt Pomorskich 
ul. Korsarzy 34 
70-540 Szczecin        
Tel. 091-433-49-71, fax. 091-434-79-84 
E-mail: ara@zamek.szczecin.pl 

 

WSPÓŁORGANIZATOR: 
 

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji 
al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 
Tel. (091) 4 22 99 59, fax. (091) 4 22 52 62 
E-mail: konkursy@palac.szczecin.pl 

 

MIEJSCE KONKURSU: 
 

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 
 

CELE KONKURSU: 
 

 podnoszenie kultury słowa, 

 zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą, 

 sięganie do piśmiennictwa wszystkich epok, 
 

ZASADY UCZESTNICTWA: 
 

 Konkurs jest imprezą otwartą. 

 Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie we właściwym terminie udziału w przeglądzie 
stopnia niższego oraz przygotowanie odpowiedniego repertuaru. 

 Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia we 
właściwej placówce kulturalno-oświatowej. 

 Karty zgłoszeń zawierają: dokładny adres (z telefonem) wykonawcy lub instytucji 
patronującej oraz repertuar i czas trwania prezentacji. 

 Łączny czas wykonania nie może przekraczać 7 minut.  
Przekroczenie czasu jest równoznaczne z dyskwalifakacją. 

 Repertuar uczestników obejmuje dwa wiersze z literatury dziecięcej dla recytatorów klas  
I – III; dla recytatorów klas IV – VI i gimnazjów wiersz oraz prozę. 

  Dany uczestnik może reprezentować tylko jedną instytucję i może wystąpić raz w konkretnej 
 edycji konkursu. 

 Repertuar zgłoszony w karcie uczestnictwa nie ulega zmianie w dalszych etapach konkursu. 

 Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów: środowiskowych  
(w szkołach, placówkach kulturalnych i oświatowych), dzielnicowych dla Szczecina,   
gminnych i powiatowych dla uczestników z województwa zachodniopomorskiego, 
rejonowych i miejskiego dla Szczecina oraz na szczeblu wojewódzkim. 

 Organizator przeglądu rejonowego (powiatowego) określa maksymalną ilość wykonawców 
zakwalifikowanych podczas eliminacji środowiskowych, gminnych i miejsko-gminnych. 

 Do przeglądu wojewódzkiego komisja szczebla powiatowego kwalifikuje 3 osoby z każdej 
kategorii wiekowej. 

 Terminy i formy przeglądów ustala wojewódzki komitet organizacyjny. 
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KATEGORIE WIEKOWE: 
 

 Uczestnicy konkursu występują w trzech kategoriach wiekowych: 
 

      - dzieci klas I – III 
      - dzieci klas IV – VI 
      - młodzież szkół gimnazjalnych. 

 

OCENA: 
 

 Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury w skład, którego wchodzą osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje. 

 Komisja konkursowa dokonuje oceny według następujących kryteriów: 
- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych  
uczestnika oraz wieku), 
- interpretacja utworów, 
- kultura słowa, 
- ogólny wyraz artystyczny. 

 Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka komisji 
wszystkich uczestników przeglądu. 

 Werdykt ustala komisja konkursowa. Jest on ostateczny i niepodważalny. 

 Każdy uczestnik może wystąpić tylko raz w konkretnej edycji konkursu. 

 W harmonogramie konkursu organizator uwzględnia czas na konsultacje uczestników z jury. 

 Warunki organizacyjne określa bezpośredni organizator poszczególnych eliminacji 
(np. akredytacja). 

 

TERMINY I MIEJSCE: 
 

 Przegląd dzielnicowy dla szkół niepublicznych oraz domów kultury i placówek zajęć 
pozalekcyjnych– 28.02.2015 r.  

      - Pałac Młodzieży al. Piastów 7, 70-327 Szczecin. 

 Zgłoszenia będą przyjmowane do – 13.02.2015 r.  pod adresem: 
 

           Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji 
                                              al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 

                                 E-mail: konkursy@palac.szczecin.pl 
                            Z dopiskiem „Mały Konkurs Recytatorski” 
 

 Termin zgłaszania protokołów z etapu dzielnicowego do 27.02.2015 r. 

 Przegląd miejski dla Szczecina – 14.03.2015 r. w Pałacu Młodzieży w Szczecinie. 
      Zgłoszenia będą przyjmowane do 06.03.2015 r. 
 
UWAGI KOŃCOWE: 

 Harmonogram przesłuchań będzie zamieszczony na stronie Pałacu Młodzieży po 
zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. 

 Prosimy o zwrócenie uwagi na swoje rzeczy osobiste (w szczególności przedmioty 
wartościowe). Za rzeczy pozostawione bez nadzoru Pałac Młodzieży nie odpowiada. 
 

 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883  

z późn. zm.) dane osobowe  wykorzystywane będą jedynie do celów statutowych Pałacu Młodzieży – PCE  
w Szczecinie. Zgłoszenie dziecka na konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej 
oraz w publikacjach i folderach Pałacu Młodzieży. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych. 
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