
 

REGULAMIN  

POWIATOWEGO KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO 

„JESIEŃ WIERSZEM MALOWANA” 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
I. Organizator konkursu 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, ul. Najświętszej Marii 
Panny 14-16, 88-100 Inowrocław, tel. 52 30 70 170 

pod Honorowym Patronatem Starosty Inowrocławskiego – Wiesławy Pawłowskiej 

II. Cele konkursu: 

• Rozwijanie kreatywności i  wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży 
rozwijanie zdolności recytatorskich, 

• prezentacja i promowanie talentu uczniów, 

• kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym, 

• motywowanie do występów publicznych, 

• szerzenie kultury słowa. 
 

III. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 
 
Organizatorzy proszą o przeprowadzenie eliminacji wewnątrzszkolnych i zgłoszenie do 
konkursu  maksymalnie 3 przedstawicieli szkoły lub placówki edukacyjnej – z każdej 
kategorii wiekowej. 

1.Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz placówek wychowania 
pozaszkolnego z terenu powiatu inowrocławskiego:   

• Uczniów klas IV-VI 

• Uczniów klas VI-VIII 
 

2.Uczestnicy przygotowują do recytacji jeden wiersz lub fragment prozy o tematyce 
związanej z jesienią. 

3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie reprezentujący szkołę lub placówkę z terenu 
powiatu inowrocławskiego.  

• Zgłoszenie musi zawierać kartę uczestnika z podpisaną zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych przez organizatora konkursu – do pobrania na stronie www.mdk-
inowroclaw.pl w zakładce „konkursy”. 

http://www.mdk-inowroclaw.pl/
http://www.mdk-inowroclaw.pl/


• Zgłoszenia należy wysłać  na adres: imprezy@mdk-inowroclaw.pl lub dostarczyć 

osobiście do MDK, ewentualnie drogą pocztową na adres:  Młodzieżowy  Dom  Kultury 

im. J. Korczaka,  ul. Najświętszej Marii Panny 14-16,  88-100 Inowrocław. 

 

IV. Termin i miejsce przesłuchań konkursowych 
 

• Konkurs odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury im. J.Korczaka w Inowrocławiu, 
ul. NMP 14-16. 

• Przesłuchania odbędą się w piątek, 25 listopada 2022 r. o godz. 16.30. 
 
V. Kryteria oceny: 
 
1.Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, zwana dalej Jury, dokona oceny  

prezentacji i wyłoni laureatów Powiatowego Konkursu Recytatorskiego  „JESIEŃ WIERSZEM 

MALOWANA”. 

2.Jury oceniać będzie uczestników konkursu według następujących kryteriów: 

• Zgodność repertuaru z tematem konkursu 

• Interpretacja i dykcja 

• Ogólne wrażenie artystyczne 

VI. Nagrody 

1. Nagrodami w konkursie będą dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca 
w każdej kategorii wiekowej oraz dyplomy dla placówek delegujących. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu recytatorskiego oraz wręczenie nagród  nastąpi  podczas 
wernisażu prac plastycznych Powiatowego Konkursu Plastycznego  „JESIEŃ WIERSZEM 
MALOWANA”  w Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka w piątek, 25 listopada 2022 r. 
o godz. 18.30. 

VII. Uwagi końcowe 

1. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na 
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby 
organizacji i promocji konkursu. 

2. Biorąc udział w konkursie Uczestnik zgadza się na użycie wizerunku, fotografowanie 
i nagrywanie oraz rozpowszechnianie materiałów dotyczących Konkursu na stronie 
i facebooku Organizatora oraz w mediach lokalnych. 

3. W przypadku zaostrzenia lub zmiany obostrzeń wprowadzanych ze względu na 

pandemię COVID-19, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu 

rozstrzygnięcia Konkursu i wręczenia nagród, informując o zaistniałym fakcie na stronie 

mdk-inowroclaw.pl. 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie 

mailto:imprezy@mdk-inowroclaw.pl

