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REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO POLSCY POECI DLA DZIECI 

 

1. Cele konkursu: rozwijanie twórczych uzdolnień, zaproponowanie ciekawej i twórczej 

formy spędzania wolnego czasu, propagowanie czytelnictwa, dbałość o rozwój zasobu 

słownictwa, umożliwienie zaprezentowania swojego talentu. 

2. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury. Konkurs jest organizowany w 

ramach PROJEKTU OD BAŁTYKU DO TARTR – STO LAT NIEPODLEGŁOŚCI. Konkurs odbędzie 

się 24 października (środa) 2018 r. o godzinie 11.00 na sali tarasowej KDK. 

3.    Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach wiekowych: 

• Uczniowie klas I - III 

• Uczniowie klas IV - VI 

4. Warunkiem udziału jest przygotowanie jednego wiersza, którego autor jest polskiego 

pochodzenia. Czas wykonania nie może przekroczyć 3 minut. Wykonawca może 

reprezentować tylko jedną instytucję (np. szkołę, ośrodek kultury, klub, bibliotekę itp).  

5. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA wraz z klauzulą RODO  

w terminie ustalonym przez Organizatora - od 24 września do 19 października 2018 r. Karty 

można składać osobiście w sekretariacie KDK, przesłać faksem, pocztą lub pocztą 

elektroniczną – wszystkie dane podane są na końcu Regulaminu.  

6. W Konkursie uczestniczyć mogą osoby uczęszczające do szkół podstawowych z terenu 

Kutna i powiatu kutnowskiego.  

7. Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie przez organizatora Jury, w którego 

skład wejdą fachowcy z dziedziny recytacji, kultury mowy. Oceniane będą:  

- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości 

wykonawczych uczestnika);  

-   interpretacja utworów;  

-   kultura słowa;  

-   ogólny wyraz artystyczny.  

8. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora. 

9. Wszystkie pytania prosimy kierować na maila:  

dominikastaniszewska@kdk.net.pl lub telefonicznie – 024 254-21-37. 

DANE ORGANIZATORA: 

Kutnowski Dom Kultury  

ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno, tel/fax 024 254-21-37 
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